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Porządek obrad

14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2. Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

3. Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, 
sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

5. Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – 
czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

6. Drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich.

7. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

8. Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw.

9. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana.

10. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego 
Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich 
postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu.

11. Drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

12. Zmiany w składzie komisji senackich.

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Piotr Nowak

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Ewa Lech

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz 
  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj 
  – podsekretarz stanu Tadeusz Kościński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Konrad Szymański 
  – podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk

Ministerstwo Środowiska  – sekretarz stanu, główny geolog kraju  
     Mariusz Orion Jędrysek



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram czternaste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka.

Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Łukasz Mikołajczyk.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 31 marca 
2016 r. zmarł Jerzy Chmura, senator II kadencji, czło-
nek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz 
Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

W dniu 5 kwietnia 2016 r. zmarła profesor Zyta 
Gilowska, była wicepremier, minister finansów oraz 
członek Rady Polityki Pieniężnej.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłych.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Stanisław Kogut: Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie…)
(Zgromadzeni odpowiadają: …a światłość wieku-

ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym. Amen.)

Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na czternastym posiedzeniu 

w dniu 18 marca 2016 r. przyjął: jedyną poprawkę 
Senatu do ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz jedną popraw-
kę Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych. Ponadto Sejm na 
piętnastym posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. przy-
jął większość poprawek Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
dziesiątego posiedzenia stwierdzam, że protokół tego 
posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół jedenastego posiedzenia 
Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest przy-
gotowany do udostępnienia senatorom.

Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nie-
go zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że skierowałem ko-
munikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Program prac Komisji na 
rok 2016” do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej.

W dniu 14 grudnia 2015 r. sekretarz Komitetu 
do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych przekazał Senatowi stanowisko rzą-
du w sprawie komunikatu. Zawarte jest ono w dru-
ku nr 44. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r. 
zapoznała się z komunikatem i poinformowała mnie 
o tym fakcie.

Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 23 lutego 
2016 r. prokurator generalny przekazał Senatowi jaw-
ną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec 
których został skierowany wniosek o zarządzenie 
kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarzą-
dzenie kontroli operacyjnej. Zawarta jest ona w druku 
nr 95. W dniu 3 marca 2016 r. skierowałem infor-
mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 
2016 r. zapoznała się z informacją i poinformowała 
mnie o tym.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad zo-
stał wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górni-
cze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrze-
nie go po punkcie dotyczącym ratyfikacji o utwo-
rzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji, jako punkt 
czwarty; informacja ministra spraw zagranicznych 
na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego 
Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r. 

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Ale to później będzie pytanie o to.
(Senator Jan Rulewski: Ale jeśli sprzeciw co do 

porządku…)
No dobrze, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
…W wyniku, którego z posiedzenia na posiedze-

nie porządek rozrasta się o punkty dotyczące uchwał 
– w porządku dzisiejszego posiedzenia to jest m.in. 
punkt czwarty – mających na celu czczenie wydarzeń 
bądź osób szczególnie zasłużonych dla Polski bądź 
nawet świata. Myślę, że to powoduje, że przekształ-
camy się w rodzaj IPN-u bądź Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Nie jest to rolą Senatu. 
I prosiłbym pana marszałka, aby podczas procedo-
wania nad dzisiejszym porządkiem i być może pro-
pozycjami dotyczącymi uzupełnienia, które po moim 
wystąpieniu mogą paść, próbował to usystematyzo-
wać bądź wartościować. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ja powtórzę pytanie: jeśli nie usłyszę… 

Przedstawiłem propozycje uzupełnienia i jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam że Wysoka Izba przyję-
ła przedstawione propozycje. Nie słyszę sprzeciwu. 
Dziękuję bardzo.

Teraz zadaję kolejne pytanie: czy ktoś z państwa 
senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedsta-
wianego porządku obrad?

(Głos z sali: Już zabrał.)
Już pan senator zabrał, dobrze.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad 

czternastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Pragnę poinformować państwa senatorów, że po 
przygotowaniu sprawozdań komisji porządek obrad 
zostanie uzupełniony o punkty dotyczące następu-
jących ustaw: ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku; ustawy o zmianie ustawy o ma-
teriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Państwo Senatorowie, Szanowni Państwo, infor-
muję, że dziś o godzinie 12.00 zostanie zarządzona 
półgodzinna przerwa na otwarcie wystawy „Leopold 
Skulski. Farmaceuta i mąż stanu”. Jutro obrady roz-
poczynamy o godzinie 9.00 od informacji ministra 
spraw zagranicznych. Informuję, że głosowania zosta-
ną przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Na pulpitach państwa senatorów zostały wyłożo-
ne zaproszenia na Zgromadzenie Narodowe w dniu 
15 kwietnia bieżącego roku wraz z informacją o nu-
merach miejsc zajmowanych przez państwa w Sali 
Ziemi w Poznaniu. Senatorom, którzy deklarowali 

2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwen- r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwen-r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwen-
cji dla obywateli polskich postanowień dotyczących 
świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu – 
i rozpatrzenie go po punkcie dotyczącym wyraże-
nia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za 
wykroczenie pana senatora Roberta Dowhana, jako 
punkt ósmy.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo… Szczególnie 

zwracam się tutaj do Wysokiej Izby. Z posiedzenia 
na posiedzenie wzrasta ilość punktów porządku 
dziennego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale Panie 
Senatorze, ja zadałem pytanie: czy ktoś z pań i panów 
senatorów jest przeciwny przyjęciu przedstawionej 
propozycji?)

Tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak? To proszę 

bardzo. Ale proszę powiedzieć do którego punktu…)
Do punktów dotyczących uchwał Senatu czczą-

cych kolejne rocznice.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie dotyczy 

tego pytania.)
W tym porządku są 3…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale Panie 

Senatorze…)
Ale proszę pozwolić mi kontynuować.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie. Panie Senatorze, ja zadałem konkretne pyta-

nie i chciałbym zakończyć ten punkt, a pan senator 
uniemożliwia mi zakończenie ustalenia porządku 
obrad.

(Senator Jan Rulewski: Proszę, Panie Marszałku, 
jeśli pan lubi drobnicę… To jest punkt czwarty po-
rządku…)

No dobrze, ale ja udzielę panu…
(Senator Jan Rulewski: Punkt czwarty porząd-

ku…)
Ale, Panie Senatorze, pan nie rozumie, że ja zada-

łem pytanie, czy ktoś jest za albo przeciw przyjęciu 
tej propozycji, a pan senator mówi na jakiś zupełnie 
inny temat.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie może mó-
wić…)

(Głos z sali: Teraz o rozszerzenie chodzi.)
Czy pan chce rozszerzyć, zmniejszyć…
(Senator Jan Rulewski: Tak, chcę zmniejszyć.)

(marszałek S. Karczewski)
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14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

(marszałek S. Karczewski) informacji o koniach oraz do postępowania z dokumen-
tami, a to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi 
o sytuację poubojową oraz po utylizacji zwierząt.

Ustawa nie wywołała jakiejś większej dyskusji 
na posiedzeniu komisji. Komisja wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Witam bardzo serdecznie na posiedzeniu panią 
minister Ewę Lech.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie, dziękuję.)
Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o bezpieczeństwie obrotu 
prekursorami materiałów wybuchowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 106, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 106 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwalo-

* Senator Maciej Łuczak złożył przemówienie w dyskusji do 
protokołu. Przemówienie – w załączeniu.

chęć udziału w mszy świętej w katedrze poznańskiej, 
dołączono również zaproszenia do katedry.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 100, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 100 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława 
Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 

w dniu 30 marca 2016 r. rozpatrzyła ustawę o zmianie 
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt. Ustawa ta jest wykonaniem po części prawa Unii 
Europejskiej, rozporządzenia wykonawczego Komisji 
Unii Europejskiej 2015…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze…)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę pań-

stwa, dajmy szansę panu senatorowi na swobodne 
przekazanie sprawozdania komisji. Osoby, które chcą 
rozmawiać, zapraszam do foyer.)

…Rozporządzenia wykonawczego Komisji 
Unii Europejskiej 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. 
Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r. i dlatego jesteśmy zobowiązani do wdrożenia 
go w naszym prawodawstwie.

Ustawa dotyczy identyfikacji koniowatych. Ma za 
zadanie ujednolicenie, uaktualnienie, a także uszcze-
gółowienie systemu identyfikacji i rejestracji. Jest ona 
wywołana sytuacją, jaką mieliśmy kilka lat temu, kiedy 
mięso końskie pojawiło się w produktach żywienio-
wych, przez co Unia Europejska, Komisja zdecydowała 
się na doprecyzowanie, uszczegółowienie, a także dopra-
cowanie obrotu końmi, też obrotu w sferze dokumentów, 
tzw. paszportów. Ponadto ustawa wprowadza możliwość 
wymiany informacji pomiędzy Polskim Związkiem 
Hodowców Koni a innymi organami, w szczególności 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Doprecyzowuje ona także funkcjonowanie instytucji, 
które mają się zajmować wydawaniem dokumentów, 
tzw. paszportów, określa, kto ma te kompetencje, w jaki 
sposób te dokumenty są przyznawane, w jaki sposób 
ma wyglądać obieg dokumentów i które instytucje mają 
się tym zajmować, odnosi się także do centralnej bazy 
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14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych,  

sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

(senator sprawozdawca A. Gawęda) nowisko rządu? Witam na posiedzeniu podsekretarz 
stanu, panią minister Jadwigę Emilewicz.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Jadwiga Emilewicz: Panie Marszałku, Panie i Panowie 
Senatorowie, pan senator sprawozdawca przedstawił 
szczegółowo wszystkie poprawki. Nie mamy uwag. 
Bardzo dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go…

(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Głos z sali: Nie ma sprawozdawcy… Ale już 

idzie.)
Sprawozdawca idzie… Może dojdzie. To ja prze-

czytam…
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 
29 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 103, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 103 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora 
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 15 marca odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na 
którym rozpatrywaliśmy tę ustawę. Jest to ustawa 
pozwalająca panu prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej na ratyfikację tej umowy międzynarodo-

* Senator Maciej Łuczak złożył przemówienie w dyskusji do 
protokołu. Przemówienie – w załączeniu.

nej przez Sejm 11 marca 2016 r. ustawie o bezpieczeń-
stwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. 
Po jej rozpatrzeniu w dniu 30 marca br. komisja wnosi 
o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami.

Chciałbym zaznaczyć, że ustawa o bezpieczeń-
stwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych 
jest bardzo ważna, szczególnie w tej chwili, ona wpi-
suje się w ostatnie wydarzenia. Ustawa ta określa 
zasady funkcjonowania ogólnopolskiego systemu 
zgłaszania zarówno podejrzanych transakcji lub prób 
dokonania takich transakcji dotyczących substancji 
wymienionych w odpowiednich załącznikach, jak 
i zniknięć czy kradzieży znaczących ilości substancji, 
o których mowa w tej ustawie.

W trakcie posiedzenia komisji dość gruntow-
nie zostały przeanalizowane wszystkie kwestie 
dotyczące poszczególnych obszarów zawartych 
w tej ustawie, która określa sposób funkcjonowa-
nia tego systemu. W 8 poprawkach zaproponowa-
no kilka kwestii. W poprawce nr 1 proponujemy, 
żeby komendant główny Policji mógł upoważnić 
kierowników i zastępców kierowników jednostek 
organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych 
Komendy Głównej Policji do udzielania i cofania 
w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych w systemie zgłaszania. Kolejna istotna 
poprawka, poprawka nr 4, dotyczy zgłoszenia po-
dejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrza-
nej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub 
podmiot gospodarczy. Wówczas w systemie zgła-
szania gromadzi się także informacje niezbędne do 
ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia 
tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycz-
nej, o której mowa w art. 3 rozporządzenia, lub oso-
by działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, 
zwanych dalej „klientem”.

Po dyskusji komisja wnosi o przyjęcie poprawek 
i przyjęcie całości wraz ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rozwoju.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
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(senator sprawozdawca K. Mróz) i jak zostanie wykorzystana? No, to jest oczywiście 
kwestia przyszłości. Ten bank inwestycyjny będzie 
działał troszeczkę jak EBOR. I tak samo on daje 
pewnego rodzaju możliwości. A czy te możliwości 
zostaną wykorzystane w praktyce i przełożą się na 
zwiększenie obrotów handlowych, to zobaczymy. 
My tą umową otwieramy sobie pewną możliwość, 
to jest pewne ułatwienie dla polskich przedsiębior-
ców. Tak jak poinformował nas przedstawiciel… już 
nie pamiętam, czy ministerstwa… tak, Ministerstwa 
Finansów na posiedzeniu komisji, będzie przedsta-
wiciel w Chinach, który będzie ułatwiał polskim 
przedsiębiorcom… I będzie on także zajmował się 
sprawami celnymi. Bo chodzi tutaj głównie o wy-
mianę handlową.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 

zadać pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister finansów 
oraz minister spraw zagranicznych.

Witamy na posiedzeniu panią podsekretarz sta-
nu, minister Katarzynę Kacperczyk z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, i pana podsekretarza stanu, 
ministra Piotra Nowaka z Ministerstwa Finansów.

Czy chcecie państwo zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Nie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk: Nie.)
Nie.
A czy ktoś… Dobrze. Proszę bardzo, pan senator 

Jackowski.
Tylko proszę powiedzieć, do kogo, Panie Senatorze. 

Do pani minister czy do pana ministra?
(Senator Jan Maria Jackowski: Oczywiście do 

pani minister.)
To oczywiście, Pani Minister, bardzo proszę na 

mównicę.
A pan senator zadaje pytanie. Bardzo proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale jeżeli pan mi-

nister zechciałby uzupełnić odpowiedź, to byłbym 
otwarty na taką procedurę. Jeśli pan marszałek wyrazi 
zgodę.)

Ja wyrażam zgodę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam takie pytanie. Kiedy czytałem 

o tej ratyfikacji, to przeczytałem, że wysokość skład-

wej, a chodzi o przystąpienie Polski do Azjatyckiego 
Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Ta umowa została podpisana jeszcze przez po-
przedni rząd. Jak przedstawiciel rządu nas poinformo-
wał, w budżecie na rok 2016 są zabezpieczone środki 
na sfinansowanie naszego wkładu w tej części, w któ-
rej ten wkład finansowy jest wymagany. Reszta na-
szego wkładu nastąpi poprzez określone gwarancje… 
Jest to propozycja zaktywizowania funkcjonowania 
naszych przedsiębiorstw, pewna pomoc dla naszych 
przedsiębiorców w zaistnieniu na rynkach wschod-
nich. To porozumienie, powiedziałbym, jest kojarzone 
głównie z Chinami, ale przystąpiło do niego bardzo 
wiele krajów, także krajów Unii Europejskiej. Nie 
było w tej sprawie większych kontrowersji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn, bardzo proszę.
Panie Senatorze, bardzo proszę jeszcze na mów-

nicę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ja mam dwa krótkie pytania. 

Pierwsze dotyczy tego, czy to, o czym tu mowa, to 
jest realizacja obietnicy, którą swego czasu minister 
finansów, minister Szczurek, składał po wizycie 
w Chinach? Bo pamiętam, że wtedy padały takie 
zapowiedzi.

A drugie pytanie jest następujące: jakie konkretne 
korzyści może mieć Polska z przystąpienia do tego 
banku?

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, trudno mi powiedzieć, czy to 

akurat pan minister Szczurek, ale podejrzewam… 
Widać po dacie, że to na pewno było za czasów po-
przedniego rządu, rządu pani premier Ewy Kopacz, 
a wtedy ministrem był pan Szczurek. Tak więc do-
mniemywam, że to, o czym tu mowa, jest konsekwen-
cją umów podpisanych przez pana ministra Szczurka.

A co do tego, jakie będą konsekwencje… No, to 
daje nam pewną możliwość, daje polskim przedsię-
biorcom pewną możliwość zaistnienia na rynkach 
dalekowschodnich. Czy ona zostanie wykorzystana 
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(senator J.M. Jackowski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Jeśli chodzi o składkę, którą musimy wpłacić, to jest 
166,4 miliona dolarów. Została ona rozbita na 5 rat. 
Jedna rata to mniej więcej 33 miliony dolarów. Dwie 
raty muszą być wpłacone w tym roku – pierwsza 
w momencie ratyfikacji przez polski rząd umowy, 
druga mniej więcej w grudniu tego roku – a trzy ko-
lejne w następnych latach. Jeśli chodzi o obecny rok, 
zostało to już zabezpieczone w budżecie. Te skład-
ki, ta nasza wpłata w ogóle nie wchodzi w deficyt 
budżetu. Z punktu widzenia dyscypliny finansów 
publicznych to jest na tych samych zasadach jak 
w przypadku naszych składek do innych instytucji. 
Tak więc z punktu widzenia Ministerstwa Finansów 
nie ma z tym problemu, to zostało zabezpieczone.

Widzimy, że jeśli chodzi o tę składkę, którą zawsze 
będziemy mogli… Statut pozwala nam, gdybyśmy 
kiedyś chcieli wyjść z tego banku, ją wycofać, więc 
z tego punktu widzenia nic nie tracimy. Mamy taką 
opcję: lokując tam pieniądze, możemy mimo wszyst-
ko w tym rejonie świata, który ma perspektywę, na-
wet z punktu widzenia demograficznego, na potężny 
rozwój w najbliższych dekadach… Tam powoli prze-
nosi się centrum świata, jeśli chodzi o gospodarkę. 
Mamy, że tak powiem, dużą dźwignię dla naszych 
przedsiębiorstw, żeby uczestniczyć w tych projektach 
i tam zaznaczyć się jako kraj. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę pozostać, Panie Ministrze, bo jeszcze zada 

pytanie pan senator Arkadiusz Grabowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Ministrze, mam pytania dotyczące korzyści 

płynących z udziału naszego kraju, Polski, w tym 
banku, to jest korzyści handlowych i gospodarczych 
w przyszłości. Gdyby pan powiedział parę słów na 
temat tego, czy teraz my będziemy mieli bezpośrednio 
jakiś wpływ, czy w organach tego banku będziemy 
mieli swoich przedstawicieli, jak to będzie wyglądać 
po naszym przystąpieniu do tego banku, po ratyfiko-
waniu umowy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:
Trudno jest skwantyfikować korzyści. To jest 

kompletnie niekwantyfikowalne na chwilę obecną. 

ki strony polskiej zostanie wyznaczona. Czy pani 
minister mogłaby określić, jaki jest rząd wysokości 
składki, którą strona polska wniesie?

I czy ja dobrze rozumiem, że wspomniany bank 
będzie mógł realizować inwestycje np. w Europie 
Środkowo-Wschodniej? Że np. Via Carpatia mogła-
by by być teoretycznie – podkreślam: teoretycznie, 
chodzi mi o to, żebyśmy mogli się oprzeć na jakimś 
konkrecie – finansowana przez ten bank? Czy mam 
rację, czy nie mam racji? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Katarzyna Kacperczyk:
Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja może, jeżeli 

pan senator pozwoli, zacznę od drugiego pytania, 
a mój kolega z Ministerstwa Finansów, dokładnie wy-
jaśni, na jakiej zasadzie wpłacamy tę składkę, ponie-
waż jej część jest wpłacana w gotówce, w zależności 
od mechanizmu, według którego jest ona wpłacana 
w ramach banku, a część jest jakby do dyspozycji, tak 
jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych 
instytucji finansowych o tym charakterze.

Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne na 
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, to w obec-
nej wersji statutu banku nie jest wprost powiedziane, 
że inwestycje będą realizowane na obszarze Europy 
Środkowo-Wschodniej, ale one się w dużym stopniu 
wiążą z koncepcją nowego jedwabnego szlaku, to jest 
tym, co strona chińska określa jako pas i szlak. Czyli 
nowa koncepcja, nowa inicjatywa połączeń infrastruk-
turalnych czy to drogowych, czy to kolejowych, ale też 
morskich między Azją i Europą. Jeżeli projekty, któ-
ry będą realizowane i współfinansowane ze środków, 
które mamy do dyspozycji w ramach Azjatyckiego 
Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, wpisywałyby 
się w tę koncepcję połączeń, to tak. Oczywiście mogą 
też być finansowane ze środków tego banku w ramach 
projektów, które będą finansowane. Ja rozumiem, że 
również wszystkie projekty na obszarze Polski, które 
wpisywałyby się w tę koncepcję połączeń, jak najbar-
dziej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o uzupełnienie 

odpowiedzi.
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(podsekretarz stanu P. Nowak) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:

Z tego co się orientuję, wynika że 57 krajów 
zgłosiło akces, i chyba kolejne kraje próbują, że tak 
powiem, wstąpić do tego banku, ale pula chyba już 
została zamknięta.

W czerwcu, w końcu czerwca, ma być pierw-
sze, inauguracyjne posiedzenie, dlatego bardzo by 
nam zależało, żeby udało się ratyfikować tę umowę 
przed końcem czerwca, tak żebyśmy na pierwszym 
posiedzeniu, tym inauguracyjnym, już mieli swoich 
przedstawicieli pełnomocnych, którzy mogliby już 
nadawać kierunek przyszłych prac. A ci, którzy się 
opóźnią, de facto stracą, ponieważ pewne wizje czy 
pewne plany będą podejmowane w pierwszym etapie 
istnienia tej instytucji. Tak więc gdy kolejne kraje 
z tych 57 będą ratyfikowały umowę, to sukcesywnie 
będą, że tak powiem, przedstawiciele tych krajów 
dołączali do grona gubernatorów czy dyrektorów.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma już więcej pytań. Bardzo panu dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Dziękuję pięknie.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu… Pan senator Jan Maria 

Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Chciałbym powiedzieć na wstępie, że bardzo cie-

szę się z tej inicjatywy, ponieważ, tak jak wspomniał 
pan minister w odpowiedziach na pytania, w tej chwi-
li mamy do czynienia z pewnym przewartościowa-
niem w globalnym świecie i okazuje się, że tradycyjne 
punkty odniesienia, które decydowały o tym, co się 
dzieje na naszej Ziemi, w tej chwili ulegają przesu-
nięciu. I niewątpliwie Azja staje się obecnie takim 
wiodącym obszarem koncentracji kapitału, potencjału 
ludnościowego i gospodarczego, obrotu gospodarcze-
go i innowacyjności, nowoczesności.

Chciałbym powiedzieć, że ten kierunek, można 
rzec, przewidział już nasz wielki wieszcz – w „Weselu” 
Stanisława Wyspiańskiego, wystawionym po raz 
pierwszy 16 marca 1901 r. już w pierwszym akcie 
padają pamiętne słowa. Czepiec, wuj panny młodej, 
zwraca się do dziennikarza Rudolfa Starzewskiego: 
„Cóż tam, Panie, w polityce? Chińczyki trzymają się 
mocno?”. Redaktor „Krakowskiego Czasu”, odpo-

W Radzie Gubernatorów będziemy mieli ministra 
finansów, w Radzie Dyrektorów również będziemy 
mieli swojego przedstawiciela, więc będziemy mieli 
realny wpływ na projekty. Ale też nie chcę przeceniać 
polskich wpływów, ponieważ nasz udział w banku 
to jest 0,84%, bo to jest powiązane z PKB danego 
kraju. Przy czym relatywnie w naszej konstytuan-
cie, w której m.in. jest Wielka Brytania i Szwajcaria, 
jesteśmy drugą czy trzecią największą siłą i mamy 
realny wpływ na to, co konstytuanta będzie robiła.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Ministrze, a to jest stały udział, to są stałe 

miejsca? Czy to sobie jakoś…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:
To są stałe miejsca.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Stałe miejsca.)
Tak.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie są one okre-

sowe, kadencyjne?)
Kadencyjność jest w konstytuancie…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Aha.)
To zależy, kto będzie dowodził konstytuantą. Ale 

to, że mamy gubernatora w Radzie Gubernatorów, to 
jest stałe, zagwarantowane.

(Senator Arkadiusz Grabowski: To jest zagwa-
rantowane.)

Tak, to jest niezmienne.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, mam jeszcze pytanie dotyczące 

tego, ile krajów musi to ratyfikować i kiedy proce-
dura ratyfikacji zostanie zamknięta. Bo my jesteśmy 
bodajże… Już 31, jak wyczytałem w opinii…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Tak…)

…państw ratyfikowało umowę. Ile krajów jest 
stronami i jakie jest przewidywane kalendarium 
uruchomienia całej tej wielkiej instytucji finansowej?
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ambasadę w Pekinie, która jest położona w najlepszej 
części Pekinu i też zajmuje 3 ha. To pokazuje, że mamy 
takie, powiedziałbym, historyczne uwarunkowania. One 
wywodzą się z zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, 
z zupełnie innych czynników… Ale tak się to ułożyło. 
I to jest ważny element przy budowaniu strategii go-
spodarczych, szczególnie jeśli chodzi o szukanie przez 
nasze regiony kontaktów z poszczególnymi prowincjami 
chińskimi, ponieważ każda z tych prowincji jest większa 
niż niejeden średni kraj Unii Europejskiej. Tak że to są 
po prostu… Skala jest niesamowita.

I dlatego z dużym zainteresowaniem jako senator 
RP obserwuję, co się dzieje na rynku globalnym, 
również pewną taktykę Chin, która w tej chwili jest 
realizowana. Proszę zauważyć, że Chiny na arenie 
międzynarodowej odgrywają w tej chwili coraz istot-
niejszą rolę, również w basenie Oceanu Spokojnego, 
a więc w tym obszarze, który w tej chwili jest najbar-
dziej kluczowy dla przyszłości świata, powoli, powoli 
budują swoją niesłychanie mocną pozycję. I z tego 
punktu widzenia, ponieważ mamy tradycję współ-
pracy polsko-chińskiej… Ona nawet, paradoksalnie, 
trwała w czasach PRL, różne dowcipy na ten temat 
były w tamtym okresie, już nie będę ich cytował…

(Marszałek Stanisław Karczewski: To nawet do-
brze.)

…ze względu na…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To dobrze.)
…polityczną poprawność, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo panu senatorowi…)
…np. gdzie ma być granica polsko-chińska itd.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale i tak 

musiał…)
Ale nie będę już tego cytował. W każdym razie 

chcę zwrócić uwagę, że to absolutnie jest istotny ob-
szar dla rozwoju gospodarczego. Mam nadzieję, że 
rząd pani premier Beaty Szydło ten kierunek myślenia 
o rozwoju naszego kraju przy partnerskiej – no, choć 
trudno mówić, że takiej partnerskiej – współpracy 
ze stroną chińską, a mamy do czego się odwoływać, 
jeśli chodzi o tradycje tej współpracy, będzie wy-
korzystywał, ponieważ to może być remedium na 
wiele naszych problemów i pewne skostnienie rynku 
europejskiego. Trzeba ten kierunek jak najbardziej 
rozwijać. Tak że cieszę się, że taka inicjatywa powsta-
ła, i bardzo dobrze, gratuluję. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

wiadając, jednocześnie pytał swojego interlokutora: 
„Wiecie choć, gdzie Chiny leżą?”, a Czepiec na to filo-
zoficznie „No, daleko, kajsi gdzieś daleko; a panowie 
to nijak nie wiedzą, że chłop z chłopskim rozumem 
trafi, choćby było i daleko. |A i my tu cytomy gazety 
i syćko wiemy”. Ten fragment „Wesela” pokazuje, że 
to nie jest tak, jak nam się wydaje, że Chiny to jest 
kraj, w którym, powiedzmy, to co się zaczęło dziać 
w 1979 r. w ogóle, czyli zmiany pewnej formuły go-
spodarczej, zmiany funkcjonowania tego państwa, 
tworzenie wielkich stref ekonomicznych i inspirowa-
nie rozwoju gospodarczego, dzieje się tylko w ostat-
nich latach. Chiny zawsze były obszarem… Bo może-
my mówić o Chinach jako o obszarze, który sam dla 
siebie był po prostu gigantycznym rynkiem. Bodajże 
w roku 1810, a więc ponad 200 lat temu, produkcja 
globalna Chin stanowiła już 30% światowego PKB.

Ten akurat kierunek jest więc w moim głębokim 
przekonaniu bardzo dobry. Cieszę się, że rząd Polski 
aktywnie uczestniczy w rekonfiguracji tradycyjnych 
odniesień gospodarczych i szukania w tej chwili no-
wych obszarów dla rozwoju naszej gospodarki, szu-
kania nie tylko rynków, ale także współpracy, jak 
również pozyskiwania kapitału.

Nie przypadkiem pytałem panią minister… Mamy 
przynajmniej kilka gigantycznych inwestycji infra-
strukturalnych, które przy współudziale finansów 
na przykład tego banku mogłyby również kapitalnie 
zwiększyć atrakcyjność Polski i zrobić z naszego po-
łożenia geopolitycznego, które zazwyczaj było trakto-
wane jako pewien dopust boży – byliśmy między róż-
nymi potęgami, które nas próbowały ścisnąć… Mówię 
tutaj o pewnym historycznym spojrzeniu. A teraz by 
się okazało, że rzeczywiście taka współpraca, poło-
żenie geopolityczne i to, że jedwabny szlak tak czy 
siak mógłby przechodzić czy przechodzi przez Polskę 
i Polska w tym dziele miałaby olbrzymie znaczenie… 
Budowanie połączeń kolejowych dalekowschodnich, 
rozwój innych form transportu czy elementów infra-
struktury są jak najbardziej konieczne.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Miałem 
okazję być w delegacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w grudniu 2013 r. w Chinach podczas oficjalnej wizy-
ty i muszę się podzielić z Wysoką Izbą jedną reflek-
sją. Chiny to jest pewna kultura symboli, cywilizacja 
symboli. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, to tam 
element polityczny nadal jest ważny. Jeżeli jakiś kraj 
jest dobrze postrzegany przez władze chińskie, to ozna-
cza to inne światło dla tworzenia biznesu. I Polska ma 
tutaj niesamowity handicap w postaci tego, że – przy-
pomnę – byliśmy pierwszym krajem na świecie, który 
w 1949 r. uznał Chińską Republikę Ludową. Taki jest 
paradoks. I na zasadach wzajemności chińska ambasada 
ma 3 ha najlepszych terenów w Warszawie, a my mamy 

(senator J.M. Jackowski)
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14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy  

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

To w zasadzie tyle. Muszę powiedzieć, że podczas 
głosowania, które odbyło się na posiedzeniu, te uwagi, 
poprawki, które prezentował pan minister, zostały 
jednogłośnie przyjęte. I taki też jest wniosek naszych 
komisji. To tyle. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam na posiedzeniu pana ministra, głównego 

geologa kraju, Mariusza Oriona Jędryska.
Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Tak?)
To bardzo proszę. Zapraszam do mównicy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawa oczywiście jest krótka, ale bardzo ważna. 

Rząd w całości popiera propozycje poselskie. Pozwoli 
to, mam nadzieję, w szybkim tempie udzielić koncesji 
tym, którzy najdłużej na to czekają. Luka prawna, 
jaka została stworzona przez poprzedni parlament, 
spowodowała, że w zasadzie w tej chwili koncesji 
dla tych najdłużej oczekujących nie możemy wydać. 
Teraz te koncesje będą mogły natychmiast być wyda-
ne, bo nawet vacatio legis zostało skrócone i w dniu 
ogłoszenia… A więc nam, rządowi, bardzo zależy na 
tym, żeby wszystkie te zmiany przyjąć.

Jeszcze tylko sprostowanie do wypowiedzi 
pana posła Probierza… Przepraszam, pana senato-
ra Probierza. To wcale nie ułatwi prac rządu, raczej 
utrudni, bo trzeba będzie więcej koncesji wydać. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 131, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 131 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
pana senatora Krystiana Probierza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt zreferować wyniki prac dotyczące 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i gór-
nicze. Ta dyskusja, którą mam zamiar tutaj państwu 
zreferować, prowadzona była na łącznym posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Środowiska. Otóż ta ustawa z dnia 1 kwietnia, 
którą Sejm uchwalił jednogłośnie – nie było głosów 
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu – mimo że to 
było 1 kwietnia, jest bardzo poważną ustawą. Poprawki 
do ustawy powinny z założenia usunąć wątpliwości 
interpretacyjne, które pojawiły się w czasie stosowania 
dotychczasowej ustawy w praktyce. Oznaczały one 
utrudnienia dla ministra, który zajmował się wydawa-
niem czy udzielaniem koncesji na działalność polega-
jącą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu 
węglowodorów. Zgodnie z tym, co powiedziałem przed 
chwileczką, ta ustawa ma głównie charakter modelują-
cy, troszkę formalny, ale w znacznym stopniu powinna 
ułatwić pracę ministrowi w zakresie wydawania tychże 
koncesji.

Dyskusja, która odbywała się na posiedzeniu ko-
misji, w zasadzie dotyczyła tylko uwag legislatora. 
Legislator nie miał jednak żadnych propozycji po-
prawek, zwracał tylko uwagę na pewne zależności, 
na to, że w tych poprawkach zostało zapisane coś, 
co w zasadzie mogło być już wcześniej stosowane. 
W dyskusji zabrał głos obecny tutaj pan minister 
Jędrysek, który stwierdził, że propozycja projektu 
zmian tej ustawy wynika z realnej działalności w ży-
ciu gospodarczym; wiele spraw jest tam niepewnych. 
Szczególnie dotyczy to około 30 koncesji, które są jak 
gdyby w toku. Minister nie był pewny, czy te przepisy, 
które on w swojej działalności musi uwzględniać, 
mają wystarczającą skuteczność i moc prawną.

(marszałek S. Karczewski)
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14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego 

– czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej

pierwszy na świecie instytut maszyn cyfrowych. Jest 
osobą, która – poza Stefanem Banachem – wniosła 
do rozwoju polskiej matematyki największy wkład. 
I chcemy to uczcić w tym roku konferencją poświę-
coną właśnie Kuratowskiemu. W ciągu dwóch tygo-
dni od pierwszego ogłoszenia tej konferencji tylko 
z Japonii napłynęło 18  zgłoszeń do udziału. 

Jest coś bardzo ciekawego, o czym warto wie-
dzieć – a być może publicznie mówimy o tym po 
raz pierwszy – że w okresie wojennym, dokładnie 
w 1940 r., kiedy Niemcy nie mogli sobie poradzić 
z opracowaniem teorii wybuchu jądrowego, zwróci-
li się do Kuratowskiego, który przebywał wówczas 
w Warszawie. Dostał on zaproszenie do odwiedzin 
w pruskiej akademii nauk w Berlinie. I tu pewna 
ciekawostka: otóż warszawscy AK-owcy w sposób 
bardzo inteligentny wybawili go od tej wizyty, zara-
żając go chorobą, na którą było już antidotum, a był to 
tyfus. Niemcy zaś wyjątkowo bali się tyfusu, zresztą 
przeznaczali ogromne środki na badania w instytucie 
Weigla we Lwowie i to tam opracowano szczepionkę. 
Oczywiście Kuratowski później dostał szczepionkę, 
a Niemcy jakoś o nim zapomnieli. 

Ale o co w tym chodziło? Otóż jeden z naukow-
ców niemieckich zorientował się, że prawdopodobnie 
w pracach Kuratowskiego tkwi odpowiedź na to, jak 
wywołać eksplozję jądrową – a materiału Niemcy 
mieli na bodajże 18 bomb. Można więc sobie wyobra-
zić, co mogłoby się stać, gdyby posiedli wiedzę na 
temat sposobu wywołania eksplozji jądrowej.

Właśnie Ulam, jako pierwszy doktorant 
Kuratowskiego, otrzymał w Stanach – gdzie zresz-
tą bardzo wpłynął na prace nad bombą atomową – 
pierwszy patent związany z wywołaniem eksplozji 
jądrowej.

W związku z tym, że nazwisko Kuratowskiego 
pojawi się w tym roku na liście kandydatów do wpisa-
nia na specjalną listę prowadzoną przez amerykańską 
Akademię Nauk, zwracam się z prośbą o to, abyśmy 
udzielili poparcia staraniom, które rozpoczynamy, 
aby czwarty polski naukowiec spośród wszystkich, 
jacy zaistnieli w różnych dziedzinach, znalazł się na 
tej liście. A wygląda na to, że mamy na to szanse. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz upoważnionych przedstawicieli wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Józefa 
Zająca.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza 
Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela 
Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

Przypominam, że projekt tej uchwały został wnie-
siony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu, i za-
warty jest w druku nr 82, a sprawozdanie – w druku 
nr 82 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Józefa Zająca, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Józef Zając:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić propozycję 

uchwały w sprawie 120. rocznicy urodzin profesora 
Kuratowskiego.

Amerykańska Akademia Nauk prowadzi swoisty 
ranking – zresztą kiedyś o tym wspominałem – taką 
listę, gdzie na stałe wpisywani są ci, którzy doko-
nali przełomowych odkryć, wiele zmieniających na 
świecie bądź zmieniających nasz pogląd na świat. Na 
tej liście jak dotąd znajdują się trzy polskie nazwi-
ska: Mikołaj Kopernik, Józef Maria Hoene-Wroński 
i znany wszystkim Stefan Banach, przedstawiciel 
lwowskiej szkoły matematycznej – grupy naukow-
ców, która w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego tak dalece rozwinęła badania naukowe, że, 
można powiedzieć, reszty świata już widać nie było, 
bo została z tyłu.

Kuratowski jest jednym z pięciu, którzy tworzyli 
podstawową lwowską grupę, aczkolwiek później, kie-
dy na Politechnice Lwowskiej zlikwidowano katedrę 
matematyki, przeniósł się do Warszawy i pracował 
już tutaj. Jest twórcą jednej z pięciu podstawowych 
dziedzin matematyki, tak zwanej topologii – nauki, 
która wiele wyjaśniła, rozwikłała wiele spraw, które 
były niejasne lub niejednoznaczne dla naukowców 
z dziedzin sąsiednich. Jego uczeń – Ulam – otrzymał 
patent na bombę wodorową w Stanach. Okazuje się, 
że narzędzia matematyczne, które były niezbędne do 
tego, aby wywołać eksplozję jądrową, były opracowa-
ne już we Lwowie, tylko, tak jak i inne sprawy zwią-
zane z tego rodzaju bronią, były bardzo dyskretnie pil-
nowane. Po wojnie Kuratowski tworzy w Warszawie 

(marszałek S. Karczewski)



13

14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego 

– czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej (cd.)

torów w czasie wojny bolszewickiej – bo wiemy, że 
wszystkie depesze były wcześniej rozszyfrowane.

Dlatego, oddając cześć tym wielkim przedstawi-
cielom nauki, traktujemy tę sprawę też jako swoisty 
testament dla młodego pokolenia, istotny także dla 
dbałości o pozycję Polski w świecie, bo ta pozycja jest 
budowana w wielu różnych elementach. Dziś czcimy 
wspominaną tu postać, przedkładamy jej dorobek 
jako coś wspaniałego, jako to, do czego powinniśmy 
się pięknie odwoływać. Bardzo dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01  
do godziny 12 minut 33)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pią-

tego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza 
Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela 
Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

Kontynuujemy dyskusję. Proszę o zabranie głosu 
pana senatora Misiołka.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Pozwoliłem sobie zabrać głos w tym punkcie, po-

nieważ profesor Kazimierz Kuratowski jest postacią 
naprawdę wybitną. Chciałbym przedstawić też trochę 
tło – nie mówiliśmy tutaj o tym – na którym wyrasta-
ły takie postacie, jak profesor Kuratowski.

Otóż, proszę państwa, podstawową szkołą myśle-
nia, która rozpoczynała XX wiek w Polsce, była tzw. 
szkoła lwowsko-warszawska. Została ona utworzona 
przez profesora Kazimierza Twardowskiego, ucznia 
Franza Brentano, który potrafił wokół siebie skon-
centrować rzeszę intelektualistów i to intelektuali-
stów najwyższych lotów, tych, którzy byli uważani 
za światową czołówkę intelektualną.

Wystarczy wymienić kilka nazwisk ludzi, któ-
rzy tę szkołę tworzyli, a było ich w szczytowym 
okresie ponad 80. Byli to tacy ludzie jak Kazimierz 
Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski, Tadeusz 
Kotarbiński, Stanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz, 
Zygmunt Zawirski, Stefan Baley, Mieczysław Kreutz, 
Władysław Witwicki, Władysław Tatarkiewicz, który 

Otwieram dyskusję.
I teraz tak: Panie Senatorze, ile czasu pan potrze-

buje?
(Senator Kazimierz Wiatr: Wystarczą 3 minuty.)
To bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Wiatra.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Z dużą pokorą zabieram głos, ponieważ na sali 

mamy wybitnych historyków; ale też mam w pamięci 
niedawną wypowiedź pana senatora Rulewskiego, 
który miał wątpliwości, czy takie uchwały powinni-
śmy podejmować.

Otóż nie mam wątpliwości, że postać, którą 
chcemy uczcić tą dzisiejszą uchwałą, jest niezwy-
kle wybitna. Ale trzeba także powiedzieć, że nasze 
osiągnięcia w zakresie matematyki – została tutaj 
przywołana szkoła warszawska, wiemy też o szkole 
lwowskiej, zresztą z Politechniką Lwowską pan pro-
fesor Kuratowski też był związany – są niezwykle 
ważne. Zresztą w ogóle sam Lwów to ważne miejsce 
– semper fidelis. Osobiście czuję się z nim związany, 
ponieważ ojciec mojej żony pochodził ze Lwowa. 
Zresztą też kolejna dzisiejsza uchwała dotyczy ślubów 
lwowskich. Ale nie o tym chciałem mówić. 

Chcę powiedzieć, że w ogóle matematyka jest 
bardzo ważną sprawą i myślę, że ta uchwała, poza 
uhonorowaniem osoby, wywołuje też pewien nie-
zwykle ważny temat, bo myślimy tu przede wszyst-
kim o szerokiej edukacji. Jesteśmy na etapie budowy 
społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na 
wiedzy, a to jest wielkie wyzwanie. I chcielibyśmy 
jako naród, jako państwo, uczestniczyć w najnow-
szych technologiach, w tym wytwarzaniu i przetwa-
rzaniu wiedzy, bo to tu będą największe przychody, 
a to się wiąże z kreatywnością, z interdyscyplinarno-
ścią, z myśleniem niestandardowym. Dlatego ważne 
jest, że matematyka wróciła na matury. I ważne jest, 
ażeby kanon wykształcenia był dużo, dużo szerszy – 
żeby informatyk znał historię, bo wtedy jest lepszym 
informatykiem, i żeby historyk znał fizykę, bo wtedy 
jest lepszym historykiem.

Osiągnięcia polskich matematyków – żeby już nie 
wchodzić w szczegóły, bo pan senator Zając tutaj mó-
wił o szczegółach… Ale przypomnę dwa niezwykle 
ważne elementy. Enigma – to, czego dokonali Polacy, 
co kryje się pod krótkim tym kryptonimem „Enigma”, 
to ogromny wysiłek, mający wielki wpływ na histo-
rię, historię świata. A to niestety jest zawłaszczane, 
odbierane naszemu narodowi. I druga sprawa, mniej 
znana niż Enigma, to są sukcesy polskich deszyfra-

(marszałek S. Karczewski)
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– czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej (cd.)

(senator A. Misiołek) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zająca.

Senator Józef Zając:
Tym razem z innej pozycji, Panie Marszałku.
Chciałbym w jakimś sensie przeprosić wszyst-

kich za wypowiedź pana Rulewskiego, bo po niej 
zrobiło się troszeczkę zimno. Wydaje mi się, że to, 
co zostało tutaj powiedziane, jest wystarczającym 
uzasadnieniem tego, że nie możemy w taki sposób 
jak on myśleć, że musimy też pamiętać o sprawach 
wielkich, które nasi obywatele potrafią realizować.

Chciałbym podzielić się czymś bardzo prywat-
nym. Mianowicie mam tutaj kopię swojego dyplomu 
doktorskiego. I jest tutaj coś, do czego nie przywią-
zywałem wagi przez długi czas, a mianowicie podpis 
profesora Kuratowskiego, który był przewodniczą-
cym rady naukowej, przed którą zdawałem egza-
min. A z egzaminem był problem. Otóż zaczepił 
mnie na korytarzu w Instytucie Matematycznym na 
Śniadeckich, gdzie byłem doktorantem, i powiedział, 
że on przy wszystkich mnie pytał nie będzie – no, 
trochę mi się zrobiło zimno – że on będzie pytał mnie 
oddzielnie, więc czy się zgadzam. No, powiedziałem, 
że się zgadzam, bo kto by się nie zgodził, prawda? 
To on mówi: „To zapraszam pana jutro na godzinę 
9.00”. Kiedy przyszedłem powiedział: „No, będzie 
pan zdawał egzamin w stylu lwowskim”; nawet za-
brzmiało takie „l” lekko zmiękczone. Coś słyszałem 
na ten temat. Rzecz polegała na tym, że egzamin 
trwał od 9.00 do 14.30 i były zadawane przeróżne 
pytania z różnych dziedzin matematyki i troszeczkę 
też fizyki z prośbą o to, żeby powiedzieć, jak ja bym 
podchodził do rozwiązania tych problemów albo jak 
bym je rozwiązał. Jak nie wiedziałem, to on podcho-
dził do tablicy, a bywało też tak, że i on nie wiedział 
w pewnych przypadkach, co dalej zrobić, wtedy koń-
czyliśmy na tym rozmowę i padało następne pytanie. 
Po czym wpół do trzeciej zostałem zaproszony przez 
profesora na obiad do barku.

Wtedy traktowało się to jako coś normalnego. Ale 
z dzisiejszego punktu widzenia mogę powiedzieć tyle, 
że miałem szczęście osobistego kontaktu z czymś 
wielkim, co wtedy już przemijało, bo profesor 2 lata 
później zmarł, mając chyba 81 lat. Proszę wybaczyć 
prywatę, ale chciałem się podzielić właśnie takimi 
wspomnieniami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nikt nie złożył przemówień do protokołu.

formalnie do tej szkoły nie należał, ale bardzo bli-
sko z nią współpracował, czy Roman Ingarden albo 
Henryk Elzenberg.

Twardowski tworzył szkołę, która nie skupiała 
uczonych jednej tylko dyscypliny. Ona skupiała uczo-
nych, można powiedzieć, wszystkich dyscyplin, bo 
z tej szkoły wyszli wybitni logicy, tacy jak Leśniewski 
czy Łukasiewicz, ale również bardzo wybitni psycho-
logowie, tacy jak Baley, jak Kreutz, jak Witwicki, nie 
mówiąc już o filozofach, którzy specjalizowali się 
w różnych dyscyplinach filozoficznych.

I właśnie z tej szkoły, ze szkoły lwowsko-war-
szawskiej, zrodziła się ta szkoła matematyczna, która 
nazywana jest też szkołą warszawską, bo to właśnie 
Leśniewski i Łukasiewicz, wybitni logicy, i ich uczeń 
Alfred Tarski przeszli do historii światowej myśli logicz-
nej. Do dzisiaj logika wielowartościowa Łukasiewicza 
czy klasyczna definicja prawdy Tarskiego to są elementy, 
których uczą się studenci na całym świecie.

Obok szkoły lwowsko-warszawskiej istniała lwow-
ska szkoła matematyków. Bardzo charakterystyczne 
jest to, że te środowiska się przenikały, wzajemnie 
się wspierały. W lwowskiej szkole matematycznej 
byli tak wybitni matematycy, jak wspomniany tu już 
Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stefan Kaczmarz, 
Stanisław Mazur, Stanisław Ulam, czyli czołówka 
światowej matematyki.

Pan senator Zając wspomniał o tym, że Stanisław 
Ulam był jednym z głównych twórców bomby ter-
mojądrowej w Stanach Zjednoczonych i brał udział 
w Programie Manhattan. Współpracował blisko 
z Richardem Feynmanem, z Enrico Fermim, czyli 
z czołówką światowej matematyki i fizyki.

Warto również podkreślić jedną sprawę. Patrząc na 
to historycznie, budując pewną politykę historyczną, 
warto spojrzeć na to, że ta ówczesna czołówka polskiej 
myśli intelektualnej nie miała sobie nic do zarzucenia, 
jeśli chodzi o świat. Wręcz szkoła lwowsko-warszaw-
ska powstała 20 lat przed słynnym Kołem Wiedeńskim, 
der Wiener Kreis, które uważane było wówczas za czo-
łówkę myśli intelektualnej świata. Podobnie brytyjska 
szkoła analityczna z Bertrandem Russellem, George’em 
Edwardem Moore’em czy Alfredem Ayerem, można 
powiedzieć, nie do końca nawet była w stanie dorównać 
myśli szkoły lwowsko-warszawskiej. Kontakty, które 
uczeni tych szkół mieli na świecie, zaowocowały tym, 
że polska nauka w okresie międzywojennym należała 
do czołówki światowej nauki.

Myślę, że warto w tym momencie, kiedy mówimy 
o profesorze Kazimierzu Kuratowskim, wspomnieć 
również o tym podłożu, o tej ogromnej intelektualnej 
machinie, jaka w Polsce wówczas była i na bazie któ-
rej wyrastały tak wybitne osobowości jak Kazimierz 
Kuratowski. Dziękuję bardzo.



15
14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r. 

Drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich

(wicemarszałek G. Czelej) Opolskiego do Lwowa. Lwów w owym czasie był tak 
naprawdę jedynym miastem w ówczesnych granicach 
Rzeczypospolitej, w którym nie było obcych wojsk. 
I tam też, wraz ze swoim dworem i kilkoma sena-
torami, postanowił, aby zawierzyć naszą ojczyznę 
Matce Najświętszej. Stało się to 1 kwietnia 1656 r. 
w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej 
Łaskawej. Mszę świętą sprawował wtedy arcybi-
skup, nuncjusz apostolski Pietro Vidoni. Król Jan 
II Kazimierz Waza po kazaniu ukląkł na stopniach 
ołtarza, złożył insygnia władzy królewskiej, to jest 
berło i koronę, i odczytał w zupełnej ciszy tekst ślu-
bów, które były przygotowane. Następnie uczynił to 
biskup krakowski Andrzej Trzebicki, a lud wierny 
zgromadzony w świątyni i wokół świątyni powtórzył 
tekst ślubów lwowskich. Tak zostały one określone, 
wtedy oczywiście pewnie jeszcze nie, ale że miało to 
miejsce we Lwowie, w związku z tym tak je dzisiaj 
określamy.

I stała się rzecz niesłychana, bo oto w tydzień po 
zawierzeniu naszej ojczyzny Matce Najświętszej, 
Opatrzności Bożej, wojska polskie w walce odnoszą 
sukces, pokonując Szwedów. Król znów odczytuje to 
wydarzenie jako znak Opatrzności Bożej. W kościele 
jezuitów we Lwowie, pod przewodnictwem nuncjusza 
apostolskiego Pietra Vidoniego, odprawiana jest msza 
święta i po raz pierwszy w historii naszego narodu 
w litanii loretańskiej dopisana albo dopowiedziana 
jest inwokacja „Królowo Korony Polskiej, módl się 
za nami”. I trwa to po dzień dzisiejszy.

Należałoby jeszcze dodać, że następny król, Jan III 
Sobieski, kiedy kolejna nawałnica turecka zagrażała 
Europie i Polsce, również zawierza naszą ojczyznę 
Opatrzności Bożej. Po zwycięstwie pod Wiedniem 
wypowiada słynne słowa: przybyłem, zobaczyłem, 
Bóg zwyciężył.

Odniosę się jeszcze do wydarzeń z roku 1920 r., 
kiedy to nawałnica bolszewicka zagraża i Polsce, 
i Europie. Generał Haller prosi wówczas Episkopat 
Polski, by modlono się nowenną ośmiodniową, prosi 
także papieża Benedykta XV o błogosławieństwo – 
papież błogosławi – i o modlitwę różańcową. I staje 
się rzecz niesłychana – 15 sierpnia 1920 r. wojska 
bolszewickie ponoszą klęskę i zmuszone zostają do 
odwrotu. Bitwa ta zostaje nazwana Cudem nad Wisłą. 
Dlaczego o tym mówię? Bo w owym czasie dyplomatą 
watykańskim był nuncjusz apostolski Achille Ratti, 
który jako późniejszy papież Pius IX w 1925 r. usta-
nawia święto Matki Bożej Królowej Polski i swoją 
mocą kościelną stanowi, iż w dniu 3 maja to święto 
po dzień dzisiejszy jest obchodzone po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, wspólnie z kolejnymi 
rocznicami uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Należałoby także wspomnieć o wydarzeniach roku 
1956, kiedy to więziony od 3 lat prymas Wyszyński 
na bazie ślubów lwowskich pisze nowe śluby, które 

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 
obrad o punkty: ustawa o systemach oceny zgodno-
ści i nadzoru rynku – i rozpatrzenie go jako punktu 
siódmego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-
ku cywilnego oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie go jako punktu ósmego porządku obrad; 
zmiany w składzie komisji senackich – i rozpatrzenie 
go jako punktu ostatniego porządku obrad.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Nie słyszę 
sprzeciwu.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 84, 
a sprawozdanie – w druku nr 84 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić spra-

wozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwa-
ły w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich. Komisja 
na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. rozpatrzyła 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnio-
skodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego 
poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, 
załączonego projektu uchwały.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Śluby lwow-
skie króla Jana Kazimierza oprócz charakteru reli-
gijnego miały również wymiar społeczny. Ówczesna 
sytuacja Rzeczypospolitej Obojga Narodów była 
bardzo trudna i skomplikowana. Nieustanne najaz-
dy wojsk moskiewskich, kozackich, a w 1655 r. apo-
geum, najazd wojsk szwedzkich sprawiły, iż kraj był 
grabiony, spustoszony. Dopiero obrona Jasnej Góry, 
Częstochowy, a konkretnie klasztoru na Jasnej Górze, 
sprawiła, iż król Jan II Kazimierz odczytał to jako 
znak Opatrzności Bożej i postanowił wrócić ze Śląska 
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(senator sprawozdawca T. Romańczuk) ry w Boga. Było to także wydarzenie o ogromnym 
znaczeniu politycznym. Zawierzenie Matce Bożej 
Rzeczypospolitej w czasach tak tragicznych umocniło 
Polaków i stało się impulsem do zwycięskiej walki 
o wolność. Dzięki ogólnonarodowemu powstaniu uda-
ło się pokonać obce wojska i przywrócić w Ojczyźnie 
pokój.

Akt zawierzenia Polski Matce Bożej miał zna-
czenie nie tylko dla świadków tamtych wydarzeń, 
ale też dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy aż do 
czasów współczesnych w trudnych dla Ojczyzny mo-
mentach odwoływali się do opieki Królowej Korony 
Polskiej i z wiary w Jej pomoc czerpali siłę do walki 
o niepodległość. Dlatego też Śluby Lwowskie Jana 
Kazimierza uznaje się za jedno z najważniejszych dla 
naszej historii i samostanowienia wydarzeń religijno-
-politycznych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Tadeusza 
Romańczuka.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Romańczuk: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Szweda.

Senator Aleksander Szwed:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak to powiedział już senator sprawozdaw-

ca i główny inicjator uchwały, senator Tadeusz 
Romańczuk, rok 2016 to rok, w którym przypada 
rocznica wyjątkowego wydarzenia odnotowanego 
na kartach historii naszego kraju. W roku 1656 Jan 
Kazimierz w oktawę Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny złożył w katedrze lwowskiej Najświętszej 
Marii Pannie ślubowanie, obierając Ją za patronkę 
i królową.

Historia Polski w wieku XVII naznaczona została 
wieloma klęskami i kataklizmami wojennymi, które 
na trwałe wryły się w świadomość naszych rodaków. 
Pożogi wojenne wielokrotnie powodowały nie tylko 
państwowe, ale również jednostkowe dramaty ludz-
kie, które na skutek szeroko prowadzonych działań 

zostają odczytane w 1956 r. na Jasnej Górze w święto 
Matki Bożej Częstochowskiej. Ta uroczystość groma-
dzi ponadmilionową rzeszę wiernych, mszę świętą 
współcelebruje ponad 1,5 tysiąca kapłanów. Jest to 
wielkie wydarzenie i religijne, i patriotyczne.

Ta trzysta sześćdziesiąta rocznica przypada w tym 
szczególnym roku 2016, w którym to będziemy 
uczestniczyć w uroczystościach 1050-lecia Chrztu 
Polski. I jeszcze jedna rzecz, o której należy tutaj 
wspomnieć: rok 1016 to Rok Miłosierdzia ogłoszony 
przez ojca świętego Franciszka, który w tym wła-
śnie roku będzie gościł na ziemiach polskich, spotka 
się z młodzieżą z całego świata i będzie się z nimi 
modlił. Dlatego też w tym szczególnym roku, w tę 
trzysta sześćdziesiątą rocznicę ślubów lwowskich pro-
szę Wysoki Senat o przyjęcie uchwały, której treść 
brzmi następująco.

„W 360. rocznicę Ślubów Lwowskich Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Przodkom, 
którzy w obliczu dramatu wojny i najazdu obcych 
wojsk znaleźli ratunek i nadzieję, oddając się pod 
opiekę Matki Bożej, w krzyżu Chrystusa odnajdując 
odwagę i wzór w poświęceniu dla Ojczyzny.

W dniu 1 kwietnia 1656 roku w obliczu najazdu 
wojsk szwedzkich i rosyjskich na Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów król Jan Kazimierz złożył w ka-
tedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we 
Lwowie śluby, będące aktem zawierzenia Ojczyzny 
opiece Matki Bożej, którą władca ogłosił Królową 
Korony Polskiej.

Potop szwedzki i poprzedzające go długo-
trwałe wojny z kozakami i Turkami doprowadziły 
Rzeczpospolitą na skraj upadku. Kraj był okupowany 
i pustoszony przez obce wojska, a król Jan Kazimierz 
zmuszony został do wyjazdu za granicę. Dopiero 
obrona Jasnej Góry przywróciła nadzieję w sercach 
Polaków. Jeszcze w jej trakcie król wyruszył ze Śląska 
do Lwowa, aby podjąć trud poderwania poddanych do 
walki. Dla władcy i towarzyszących mu dostojników 
stało się jasne, że odwołanie się do pomocy Matki 
Bożej i oddanie Rzeczypospolitej pod Jej opiekę 
może pobudzić społeczeństwo do walki z najeźdź-
cami i przywrócić wolność krajowi.

Akt ślubowania złożony został przez króla Jana 
Kazimierza w obecności dostojników kościelnych, 
senatorów i szlachty. W ślubowaniu król nie tylko 
oddawał Ojczyznę pod opiekę Matki Bożej, ale też 
przyrzekał poprawę sytuacji chłopów i mieszczan. 
Autorem tekstu Ślubów Lwowskich był św. Andrzej 
Bobola, a ich wielkim orędownikiem stał się nuncjusz 
papieski Pietro Vidoni.

Śluby Lwowskie były aktem religijnym o wielkiej 
randze i głębokim znaczeniu, świadczącym o auten-
tycznym przywiązaniu naszych przodków do wia-
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(senator A. Szwed) kiego. Wielokrotnie na kartach naszej historii odno-
towywane były zwycięstwa naszych wojsk, niedające 
się wytłumaczyć samą jedynie logiką. Wielokrotnie, 
pomimo zdecydowanie mniejszych możliwości zbroj-
nych w porównaniu do wojsk najeźdźców, udawało 
nam się udowadniać naszą narodową determinację 
i odnosić ważne zwycięstwa, które w konsekwen-
cji gwarantowały naszemu krajowi niezależność. 
Wielokrotnie także osoby decydujące o losach 
Polaków okazywały wdzięczność za cudowne łaski, 
które spływały na naszych rodaków w trudnych chwi-
lach walki. Doskonałym przykładem zawierzenia losu 
całego narodu jest właśnie lwowskie ślubowanie Jana 
Kazimierza. 

My, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, spra-
wujący władzę ustawodawczą i kształtujący opinię 
całego naszego społeczeństwa, nie możemy zapomi-
nać o chwilach doniosłych, chwilach chwały zapisa-
nych w naszych dziejach. Musimy także stać na straży 
dobrego świadectwa, świadectwa prawdy historycz-
nej. Musimy poprzez podnoszenie rangi wydarzeń 
naszej historii wpływać na ducha naszego narodu. Nie 
zapominajmy bowiem, że w każdych okolicznościach 
i w każdym czasie powinien on być mocny. Powinien 
on być mocny, aby w chwili zagrożenia każdy z nas, 
z pomocą Opatrzności, był gotowy do bohaterstwa 
i czynów wielkich. Trzysta sześćdziesiąta rocznica 
ślubów lwowskich to właściwy czas, abyśmy pomyśle-
li nad kondycją naszego narodu oraz naszego miejsca 
w Europie.

Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecz-
nie podziękować senatorowi, który był inicjatorem, 
a mianowicie senatorowi Tadeuszowi Romańczukowi 
za taką właśnie uchwałę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zająca.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W najbliższy piątek i najbliższą sobotę we Lwowie, 

na uniwersytecie i w katedrze, odbywać się będzie 
konferencja poświęcona tej właśnie rocznicy. Myślę, 
że tam chyba się spotkamy, jeżeli pan senator się wy-
biera. Jednocześnie, z racji tego, że mamy bardzo do-
brze pracujące kontakty z Uniwersytetem Lwowskim 
i z arcybiskupem Mokrzyckim, bardzo bym prosił 
pana marszałka o upoważnienie, żeby można było 
w imieniu Senatu zabrać tam głos. Nic szczególnego, 
tylko żeby można było po prostu powiedzieć parę 
słów na ten temat.

Chciałbym przy okazji uzupełnić przedstawianą 
tutaj historię o treść dokumentu, który niedawno naby-

wojennych dotykały przede wszystkim zwykłe ro-
dziny. Dramaty dotykające Polskę swoje apogeum 
osiągnęły w połowie wieku, podczas tak zwanego 
potopu szwedzkiego, kiedy to liczne potyczki prowa-
dzone w różnych częściach kraju pochłaniały wiele 
ofiar wśród wojska, a także wśród ludności cywilnej. 
Ogromna przewaga wojsk szwedzkich powodowa-
ła, że każdy z taktycznych sukcesów na polu bitwy 
traktowany był jako nadzieja na zwycięstwo, ogrom-
nie motywując naród do walki i budząc jego ducha. 
W tym ciężkim dla narodu polskiego czasie wielkie 
zwycięstwa naszych wojsk odnotowane zostały przez 
historię jako wydarzenia legendarne. Cudowna obro-
na Częstochowy czy obrona Lwowa w świadomości 
ówczesnych rodaków traktowane były jak widoczne 
znaki Opatrzności Bożej i w tych trudnych okolicz-
nościach stanowiły dowód bezpośredniej interwencji 
Boga – za pośrednictwem oraz wstawiennictwem 
Najświętszej Marii Panny – i Jego opieki. 

Historycy badający burzliwy wiek XVII zawsze 
podkreślali rolę panującego w czasie potopu władcy, 
Jana Kazimierza, króla, który podjął trud nierównej 
i bezwarunkowej walki ze szwedzkim najeźdźcą. 
Dziejowe burze, które wówczas w bardzo dynamicz-
ny sposób zmieniały bieg naszej historii, skierowały 
Jana Kazimierza do Lwowa, miasta, które po spek-
takularnej obronie z roku 1655 pełniło nieformalną 
funkcję stolicy naszego kraju. To właśnie tam, w ka-
tolickiej katedrze lwowskiej władca wypowiedział 
słowa: „Wielka Boga-Człowieka Rodzicielko i Panno 
Najświętsza! Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, 
Króla Królów i Pana mego, i z Twego miłosierdzia 
król, padłszy do stóp Twoich najświętszych, Ciebie 
dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich 
dzisiaj obieram. I siebie, i moje Królestwo Polskie, 
księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, 
żmudzkie, inflanckie i czernichowskie, wojska oby-
dwu narodów i ludy wszystkie Twej osobliwej opiece 
i obronie polecam i o Twoją pomoc i miłosierdzie 
w tym nieszczęśliwym i przykrym królestwa mego 
stanie przeciw nieprzyjaciołom świętego rzymskiego 
Kościoła pokornie błagam”.

Wydarzenie to doskonale wpisuje się w ciąg zda-
rzeń, które od początku istnienia polskiej państwowo-
ści, stanowiąc kamienie milowe naszej historii, okre-
ślały naszą świadomość jako Polaków i katolików. 
Kamienie milowe, które pomimo czasami okrutnej 
dla nas niesprawiedliwości dziejowej dawały nadzie-
ję, stając się perspektywą i motywacją do często nie-
równej walki z najeźdźcą czy okupantem. 

Historia narodu polskiego to historia cyklicznie 
powtarzających się zniewoleń i mozolnych prób wy-
swobodzenia się spod wpływu obcych. Nie inaczej 
było w przypadku XVII-wiecznego potopu szwedz-
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(senator J. Zając) Drodzy Państwo, śluby lwowskie sprzed 360 lat są 
jednym z takich wydarzeń, które spajają pokolenia, 
bo tak naprawdę wtedy, kiedy Rzeczpospolita stanęła 
w obliczu zagrożenia, śluby lwowskie i walka z poto-
pem były elementem jednoczącym ludzi. Religia to 
był bardzo ważny element spajający naród. I to wtedy, 
te 360 lat temu, budowano zręby tożsamości narodo-
wej. Drodzy Państwo, odnosząc się do tej uchwały, 
pragnąłbym bardzo podziękować jej autorom.

Źródłem ślubów lwowskich tak naprawdę była 
Częstochowa, obrona klasztoru jasnogórskiego kilka 
miesięcy wcześniej. Ja przypomnę, Drodzy Państwo, 
że obrona klasztoru jasnogórskiego miała miejsce 
w listopadzie, grudniu, a śluby lwowskie – 1 kwiet-
nia. To za sprawą dokonanej w narodzie przemiany, 
wiary w to, że można się bronić przed ciemiężcą, 
przed potopem szwedzkim, król zawierzył koronę 
Rzeczypospolitej Najświętszej Marii Pannie. I to takie 
miejsca, jak Częstochowa, jak Lwów, takie wydarze-
nia świadczą o naszej przeszłości, budują tożsamość, 
a ta Izba jest godnym miejscem, byśmy godnie czcili 
pamięć przeszłości, ale czcili ją dla teraźniejszości, 
czcili ją w celu budowy tożsamości narodowej i pa-
triotyzmu. Drodzy Państwo, patriotyzm nie jest nam 
dany, patriotyzm to jest zadanie, które m.in. my jako 
senatorowie winniśmy rozwijać. To jest nasz obo-
wiązek wobec współczesnych, ale także przyszłych 
pokoleń. Bardzo dziękuję za tę uchwałę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 118, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 118 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Komisja zajęła się ustawą, która w zasadzie jest 

wprost implementacją prawa Unii Europejskiej, czyli 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

liśmy w Chełmie. Mam tu na myśli pokwitowanie Jana 
Kazimierza za obraz, który zabrał z Chełma, udając się 
na bitwę pod Beresteczkiem. Dokument ten znajdował 
się w zapomnieniu i gdyby nie wiadomość, która gdzieś 
przenikła, można by go było nabyć nawet za najniższą 
pensję, jaką się u nas w kraju wypłaca. A tak musieliśmy 
się złożyć, żeby ten dokument, w znakomitym stanie, na-
być. I właśnie treść tego pokwitowania jest czymś, na co 
warto, aby historycy rzucili łaskawym okiem. Dlatego 
że to praktycznie pierwsze tego rodzaju czynności czy 
też… Objawiło się wtedy nastawienie króla. Ten obraz 
towarzyszył jeszcze w pięciu innych bitwach. I później 
z wielką liczbą ludzi… To jest jakoś tak oceniane, że 
nieprzejrzane tłumy odprowadzały go po pięciu bitwach 
stoczonych przez Jana Kazimierza, czy też wojska Jana 
Kazimierza do katedry w Chełmie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Panie Senatorze, my jako senatorowie zawsze re-

prezentujemy Senat, a jeśli chodzi o upoważnienie, 
to jest ono w gestii jedynie marszałek Senatu, tak to 
wygląda od strony formalnej.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Majera.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ma narodu, który nie ma historii, a historia jest 

zawsze pewną rzeczywistością, która się dokonała. 
Przy okazji dzisiejszych rozważań nad tą uchwałą chcę 
powiedzieć, że moim zdaniem niezwykle cenne jest 
wprowadzenie definicji tożsamości narodowej, czyli 
elementu, który łączy pokolenia. Drodzy Państwo, toż-
samość narodowa jest swego rodzaju wielobarwnym 
kobiercem, który spaja kulturę, historię, wydarzenia, 
który pokazuje osobistości. Dla francuskiego socjologa 
Alaina Touraine’a świadomość własnej tożsamości to 
coś, co spaja pokolenia, to coś, po co sięgamy w prze-
szłości, by móc mówić o teraźniejszości.

Szanowni Państwo, czyż znajdziemy lepsze miej-
sce do rozważań nad przeszłością dla dobra współ-
czesnej Rzeczypospolitej niż Izba Refleksji, Senat 
Rzeczypospolitej? Drodzy Państwo, dzisiejsze uwagi 
na początku sesji o tym, że nie powinno być podczas 
naszych obrad uchwał upamiętniających wybitne oso-
by, wyjątkowe wydarzenia… No gdyby podążyć dalej 
tym tropem, nie powinno być również wystaw w sali 
Senatu, które przypominają wybitne osobistości. Dla 
mnie to jest, Drodzy Państwo, głębokie nieporozu-
mienie. To tu, na tej sali, zmieniamy teraźniejszość, 
ale dostrzegamy również przeszłość. Ta sala jest miej-
scem, w którym w sposób wolny i nieskrępowany 
możemy budować tożsamość narodową.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) daje się, że debata jest takim momentem, w którym 
choćby w formie krótkiej odpowiedzi na pytanie war-
to, żeby pan przedstawił, jakie korzyści będą mieli 
polscy konsumenci po wdrożeniu tych wszystkich 
dokumentów unijnych do polskiego prawa. Może nie 
w poszczególnych branżach, ale ogólnie: co my z tego 
będziemy mieli?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi 
o konsumentów, to ustawa przede wszystkim zwięk-
sza bezpieczeństwo obrotu, wprowadzając określone 
wymagania odnośnie do wyrobów, które są wpro-
wadzane do obrotu w tych obszarach, w których 
dyrektywa tego wymaga. Jeśli zaś chodzi z kolei 
o przedsiębiorców – bo ta grupa też jest jednym 
z głównych beneficjentów – to system z kolei zapew-
nia czy urealnia funkcjonowanie wspólnego rynku, 
czyli usuwanie barier na poziomie przepływu towa-
rów w ramach krajów unijnych. Czyli warunki, które 
obowiązują dzięki tej ustawie… Czyli skutek tej 
ustawy, bym powiedział, jest taki, że wprowadzenie 
danego wyrobu na terytorium RP pozwala również 
wprowadzić ten wyrób na rynek wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. Temu służy oznakowanie CE, 
które będzie obowiązkowe w takim przypadku oraz 
które będzie identyfikowało dany wyrób, że może 
on swobodnie, że tak powiem, być przedmiotem 
obrotu na rynku.

Tutaj jest też taka koncepcja trochę deregulacyj-
na. W ten sposób poszczególne kraje nie mogą two-
rzyć indywidualnych barier dla wyrobów. Dzięki 
temu przedsiębiorcy mogą te wyroby wprowadzić 
na terytorium całej Unii. A jednocześnie jest już 
określony poziom pewnych wymogów. One później 
jeszcze będą uszczegółowione w rozporządzeniach 
dotyczących poszczególnych branż. Ten poziom 
zapewni też bezpieczeństwo konsumentom. Podam 
przykład zabawek. Były czasami różnego rodzaju 
niedobre historie, że tak powiem, związane z ich 
użytkowaniem. To będą pewne normy, które za-
pewnią minimum bezpieczeństwa też konsumen-
tom.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Bardzo proszę o pytanie, Panie Senatorze.

jest to dostosowanie prawa obowiązującego w kraju 
do prawa unijnego. Komisja w toku swojego obra-
dowania wniosła poprawki. W zasadzie poprawki 
te wynikały z dyskusji przeprowadzonej pomiędzy 
Biurem Legislacyjnym a przedstawicielstwem czy 
bezpośrednio panem ministrem. Poprawki zostały 
załączone.

Chciałbym podkreślić, że jest to ustawa, która jest 
bezpośrednio związana z ustawą – za chwilę będzie 
procedowana – o materiałach wybuchowych i w za-
sadzie jej nieprzyjęcie spowoduje bezprawność czy 
wygaśnięcie tej drugiej, nieobowiązywanie tej dru-
giej. Ustawa wróci do Sejmu z poprawkami.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Jak przebiegało 
głosowanie w komisji nad poprawkami?)

Szczegółowo? Bo to jest…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, tylko czy 

zostały przyjęte.)
Poprawki w 11 przypadkach dzisiaj zostały przy-

jęte.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać takie pytanie? Nie.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rozwoju. 
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko 
rządu? Chciałbym powitać pana ministra Mariusza 
Haładyja. Witam, Panie Ministrze. Czy chce pan za-
brać głos w sprawie omawianej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj: Dziękuję, Panie Marszałku.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad. Czy ktoś z państwa pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan se-
nator Augustyn.)

Pan senator Augustyn, bardzo proszę.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj, do mównicy.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ustawa nie budziła na posiedze-

niu naszej komisji specjalnych kontrowersji, ale wy-
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ze strony ministra rozwoju z jednej strony, czyli mini-
stra właściwego do spraw gospodarki, i ze strony rady 
konsultacyjnej z drugiej strony. Zwiększane są pewne 
jej uprawnienia. W radzie konsultacyjnej są osoby spo-
za PCA, spoza ministerstwa, w związku z czym jest 
wprowadzana pewnego rodzaju kontrola społeczna.

Bardzo mocno modyfikujemy też system nakła-
dania kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy 
nie spełniają warunków. To znaczy wprowadzamy 
możliwość miarkowania tych kar. Czyli organ, na-
kładając karę, będzie musiał brać pod uwagę indy-
widualne okoliczności, które towarzyszą naruszeniu 
przepisów przez określonego przedsiębiorcę. Jeżeli 
w danej sytuacji zachodzą właśnie okoliczności wy-
mienione w przepisach końcowych, to odpowiednie 
miarkowanie spowoduje, że kara będzie niższa. Jeżeli 
nastąpi pewien rodzaj samonaprawienia – że tak po-
wiem – stanu faktycznego, czyli dostosowania go do 
stanu prawnego, to organ kontroli będzie odstępował 
od wymierzenia kary. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma pytania do pana ministra? 

Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nie ma nikogo chętnego.)
(Głos z sali: Grzegorz ma poprawki…)
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Chciałbym złożyć poprawki do tej ustawy. 

Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Są podpisane. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji? Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

złożył pan senator Peczkis.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych poprawek?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Mariusz Haładyj: Jeśli można.)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem tylko, że jeśli chodzi o kierunek, to jak 

najbardziej jesteśmy za tymi poprawkami. One do-

Senator Arkadiusz Grabowski:

Panie Ministrze, ja nie jestem członkiem komisji go-
spodarki. Prosiłbym może o takie troszkę dłuższe wyja-
śnienie, czego ta ustawa dokładnie dotyczy, a czego nie. 
Bo też to jest projekt, który został włączony do porządku 
obrad dzisiaj. To jest akt prawny, jak sobie zerknąłem, 
który ma sześćset kilkadziesiąt stron, do tego jeszcze są 
rozporządzenia jako załączniki, jak rozumiem. Widzę, 
że tam są chyba jakieś wyłączenia właśnie odnośnie 
do materiałów wybuchowych i obronności. Prosiłbym, 
żeby to, że tak powiem, generalnie przybliżyć. Chodzi 
o to, żebyśmy wiedzieli, nad czym będziemy za chwil-
kę głosować. Ja rozumiem, że to jest, że tak powiem, 
realizacja dyrektyw unijnych. Ale czego one dotyczą?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję bardzo.
Celem ustawy jest przede wszystkim zapewnienie 

konkurencyjności gospodarki, ale też uproszczenie wa-
runków, o których mówiłem, odpowiadając na pytanie 
pana senatora Augustyna, jak też eliminowanie zagro-
żeń dla zdrowia i bezpieczeństwa stworzonych przez 
wyroby – czy to w miejscu pracy, czy środowiskowe, 
czy też dotyczące mienia – właśnie w celu ochrony 
konsumentów, i znoszenie barier administracyjnych.

Te wyłączenia, które mamy, są regulowane od-
rębnymi aktami prawnymi. Chociażby ustawa o ma-
teriałach wybuchowych, która będzie w następnym 
punkcie, reguluje jakby autonomicznie pewien ob-
szar. Ustawa, którą państwu przekazaliśmy pod ob-
rady, przede wszystkim reguluje zasady i warunki 
wprowadzenia do obrotu wyrobów przemysłowych. 
Rzeczywiście jest to, tak jak pan marszałek powie-
dział, związane z harmonizacją prawa unijnego. 
Koncepcja tego aktu opiera się też na tym – co jest 
istotne przy wprowadzaniu tych wyrobów – że kon-
trola dotycząca poszczególnych wyrobów jest doko-
nywana ex post. Czyli jest to koncepcja oparta na 
zaufaniu do producenta. Producent ma obowiązek 
spełnienia określonych warunków, wprowadza do 
obrotu wyrób, a jego kontrola następuje ex post. To 
znaczy poprzez wyrywkowe kontrole sprawdza się, 
czy te warunki są spełnione przez producenta lub dys-
trybutora, czyli osobę, która wprowadza do obrotu.

Istotne zmiany, które są w ustawie zastępującej 
obecną ustawę, dotyczą też kwestii funkcjonowania 
Polskiego Centrum Akredytacji. Tutaj z kolei następuje 
zwiększenie nadzoru, bym powiedział, nad centrum 
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mocą numerów rejestracyjnych oraz prowadzeniem 
rejestru nadanych numerów rejestracyjnych; 3) zasady 
przemieszczania materiałów wybuchowych przezna-
czonych do użytku cywilnego; 4) nadzór rynku ma-
teriałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego; 5) sankcje dla podmiotów gospodarczych 
działających w obszarze materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego za nierespek-
towanie wymagań ustawy.

Również w tym przypadku w trakcie obrad komi-
sji zostały zaproponowane i przegłosowane poprawki. 
Wszystkie zaproponowane poprawki zostały poparte 
przez komisję. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Senatorze, ja mam tylko jedno pytanie. Bo 

pan tutaj… Zresztą pan minister potwierdził to, że te 
ustawy niejako są powiązane: pierwsza ustawa z dru-
gą ustawą. No, wynika to też z realizacji dyrektyw. 
Mam pytanie: czy nieprzyjęcie poprawek zapropo-
nowanych do pierwszej ustawy wpłynie na drugą 
ustawę, czyli o materiałach wybuchowych, skoro te 
ustawy są powiązane? Czy te poprawki do tych dwóch 
aktów prawnych, że tak powiem, się zazębiają, czy 
nie…

Senator Grzegorz Peczkis:
Tak, to znaczy te poprawki, które… Chodzi o te 

poprawki, które zgłosiłem, tak?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak, tak.)
Chodzi o zmianę daty wejścia w życie. Jest dosyć 

mocny rygor czasowy. Data wejścia w życie to 20 
kwietnia, w związku z czym dostosowujemy oby-
dwa akty prawne do jednoczesnego wprowadzenia. 
To byłoby po prostu pożądane z punktu widzenia 
wprowadzenia i obowiązywania prawa. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Rozumiem, że to zostało zsynchronizowane, tak 

aby obie ustawy weszły w życie jednocześnie. Tak? 
O to chodzi? Tak?

(Senator Grzegorz Peczkis: Tak.)
Dziękuję bardzo.

tyczą terminu wejścia w życie, tak że rzeczywiście 
zapewniają, po pierwsze, spójność z ustawą o mate-
riałach, po drugie, spójność z terminem wejścia w ży-
cie nowych dyrektyw, co sprawi, że przedsiębiorcy 
nie stracą tego rynku od razu na początku wejścia 
w życie przepisów dyrektywnych w innych krajach 
implementujących… Tak że jeśli chodzi o kierunek, 
to jak najbardziej popieramy te poprawki. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ma-
teriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 119, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 119 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
To jest dalsza część zmian polegająca na dosto-

sowaniu prawa polskiego do wymogów dyrektyw 
unijnych. W zakresie tej ustawy są to zmiany określa-
jące zasady wymogów bezpieczeństwa podczas użyt-
kowania materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego i wyrobów pirotechnicznych 
oraz zmiany w zakresie niezbędnych informacji dla 
użytkowników tych materiałów.

Zmiany, które są wprowadzane – może bardzo 
krótko odczytam, czego one dotyczą, żeby było wia-
dome, jaki jest zakres zmian – obejmują: 1) obowiązki 
producentów, importerów i dystrybutorów materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 
w tym wyrobów pirotechnicznych, związane z za-
pewnieniem zgodności tych materiałów, wyrobów, 
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, jak 
również informowaniem użytkowników o warun-
kach bezpiecznego użytkowania tych materiałów; 
2) obowiązki jednostek notyfikowanych związane 
z oznaczaniem wyrobów pirotechnicznych za po-

(podsekretarz stanu M. Haładyj)



22

14. posiedzenie Senatu w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  

oraz niektórych innych ustaw 

Część przepisów dyrektywy jest implementowa-
na w ramach ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku. Dotyczy to regulacji z zakresu akre-
dytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek notyfiko-
wanych, a także kontroli i postępowań administracyj-
nych w systemie nadzoru rynku. Obie ustawy tworzą 
swego rodzaju pakiet legislacyjny.

Nowelizacja ustawy podniesie poziom bezpieczeń-
stwa związanego z obrotem i używaniem materiałów 
wybuchowych oraz poprawi poziom ujednolicenia 
wymogów krajowych z unijnymi w tym zakresie. 
W związku z tym wnoszę o przyjęcie przedłożonego 
projektu ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, mam pytanie związane z proce-

durą, w której uczestniczymy. Musimy to uchwalić 
na gwałt, przed 20 kwietnia, jak rozumiem. Pytanie 
jest takie. Na tych dyrektywach europejskich jest data 
2014 r. Co przeszkadzało i komu – z tego, co rozu-
miem, nie temu rządowi, tylko poprzedniemu – we 
wprowadzeniu tych dyrektyw do naszego porządku 
prawnego wcześniej? Przecież minęły prawie 2 lata. 
Dlaczego tak długo z tym zwlekano i robimy to rzu-
tem na taśmę?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Tadeusz Kościński: Czy mogę się posługiwać pomo-
cą, bo ja mogę powiedzieć tylko o tym, co na bieżąco, 
a pan dyrektor mógłby wypowiedzieć się…)

Tak, oczywiście.

Dyrektor Departamentu  
Obrotu Towarami Wrażliwymi  
i Bezpieczeństwa Technicznego  
w Ministerstwie Rozwoju  
Krzysztof Majewski:
Chciałbym wyjaśnić, że tym projektem poprzed-

nie ministerstwo, Ministerstwo Gospodarki, zajmo-
wało się już od półtora roku. Na początku ubiegłego 

Czy ktoś z państwa ma pytania do sprawozdawcy? 
Nie.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rozwoju.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Pragnę powitać pana Tadeusza Kościńskiego, pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Witam 
serdecznie, Panie Ministrze.

Czy chce pan zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Tadeusz Kościński: Tak, owszem.)
Zapraszam. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Tadeusz Kościński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw stanowi trzon działań legislacyjnych 
mających na celu implementację 3 dyrektyw: dyrekty-
wy 2014/28/UE dotyczącej materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego, dyrektywy 
2013/29/UE i dyrektywy 2014/58/UE dotyczących 
wyrobów pirotechnicznych.

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 
są wykorzystywane w działalności gospodarczej, 
głównie w górnictwie oraz przy wyburzeniach bu-
dynków i budowli, a wyroby pirotechniczne – do 
pokazów pirotechnicznych. W projekcie doprecy-
zowano przepisy dotyczące obowiązków spoczywa-
jących na producentach, importerach i dystrybuto-
rach, takie jak dotyczące tego, jakie czynniki należy 
uwzględnić, aby zaprojektowane, wyprodukowane 
i wprowadzone do obrotu materiały wybuchowe lub 
wyroby pirotechniczne nie stwarzały zagrożeń dla 
użytkowników oraz osób postronnych. Nowym ele-
mentem w stosunku do istniejącego stanu prawnego 
jest zwłaszcza objęcie materiałów wybuchowych 
wykorzystywanych poza górnictwem przepisami 
z zakresu nadzoru rynku, dzięki czemu system kon-
troli państwa w tym obszarze będzie bardziej spójny 
i kompletny.

Trudność implementacji wspomnianych dyrektyw 
polega na tym, że z jednej strony należy uwzględnić 
wszystkie, niekiedy bardzo szczegółowe wymagania 
dyrektyw służące bezpieczeństwu, a z drugiej stro-
ny nie stworzyć zbyt daleko idących utrudnień dla 
przedsiębiorców działających w sektorze.

(wicemarszałek G. Czelej)
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sfotografowany przez fotoradar, jest jednym z wie-
lu samochodów należących do firmy, w której pan 
Robert Dowhan był kiedyś prezesem. Na podstawie 
fotografii, która została wykonana przez fotoradar, 
nie można stwierdzić, kto tym samochodem jechał. 
Ponadto w firmie, która jest właścicielem tych samo-
chodów, jest zarząd składający się jeszcze z 3 innych 
członków. Nie bardzo wiadomo, dlaczego główny 
inspektor transportu drogowego odnosi się akurat do 
pana Roberta Dowhana, a nie do pozostałych człon-
ków zarządu.

Sprawę bardzo wnikliwie badała komisja, jak mó-
wię, jeszcze w poprzedniej kadencji i już w obecnej 
kadencji. W wyniku tej dyskusji, w wyniku wyja-
śnień, jakie pan senator Dowhan złożył przed komisją, 
komisja przedkłada propozycję odrzucenia wniosku 
głównego inspektora transportu drogowego. Może 
dodam tu jeszcze, że uchwała w tej sprawie zapadła 
jednomyślnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Senatorze, mam pytanie. To taka sprawa, 

jak rozumiem, że jest fotoradar, wykroczenie drogo-
we… W takich sytuacjach – choć nie wiem, jaka jest 
procedura w Inspekcji Transportu Drogowego – jest 
kierowana do, że tak powiem, sprawcy, potencjalnego 
sprawcy informacja czy sugestia co do przyznania się 
do winy, wzięcia winy na siebie przez tę konkretną 
osobę, właściciela pojazdu bądź prezesa zarządu. Czy 
do senatora Dowhana było kierowane takie pismo 
sugerujące, żeby wziął odpowiedzialność na siebie, 
czy nie?

Senator Andrzej Misiołek:
Tak, właśnie… Ale ten samochód, który został sfo-

tografowany, nie należy do senatora Dowhana. To jest 
samochód, który należy do firmy. Takich samocho-
dów w firmie jest kilka czy kilkanaście – o ile dobrze 
zrozumiałem – i tak naprawdę nie wiadomo, kto ten 
samochód prowadził. Senator Dowhan twierdzi, że 
on sobie nie przypomina, by on ten samochód w tym 
miejscu… by tym samochodem się przemieszczał 
i by go prowadził, tym bardziej że jest… A gdyby 
główny inspektor transportu drogowego zwrócił się 

roku przedstawiliśmy projekt Rządowemu Centrum 
Legislacji i pojawił się problem tej natury, czy ta 
ustawa ma być połączona z ustawą poprzednio roz-
patrywaną, czy powinny to być odrębne ustawy. Po 
długich rozważaniach, trwających prawie pół roku, 
wrócono do rozdzielności tych ustaw. Właśnie dla-
tego, ze względów proceduralnych tak długo trwało 
przygotowanie ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do przed-

stawiciela rządu? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Tadeusz Kościński: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? 

Nie widzę chętnych.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie 
senatora Roberta Dowhana.

Informuję, że marszałek Senatu skierował wnio-
sek głównego inspektora transportu drogowego do 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Komisja rozpatrzyła wniosek i przygotowała spra-
wozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest 
w druku nr 97.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Andrzeja 
Misiołka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich rozpatrywała wniosek prokuratora ge-
neralnego i głównego inspektora transportu drogo-
wego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnię-
cie senatora Roberta Dowhana do odpowiedzialności 
w sprawie o wykroczenie drogowe.

Ta sprawa ciągnie się już od poprzedniej kadencji 
i jest ona w pewnym sensie nietypowa. Nietypowość 
tej sprawy polega na tym, że samochód, który został 

(dyrektor K. Majewski)
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(senator A. Misiołek) sugerowane tej osobie, żeby zapłaciła mandat bez 
wskazywania winnej osoby. Czy to przypadkiem nie 
jest taka sytuacja? Bo wie pan, problem polega na 
tym, że osoba prywatna nie korzysta z immunitetu 
i wtedy nie ma takiej dyskusji.

Senator Andrzej Misiołek:

No właśnie chodzi o to, żeby inspektor transportu 
drogowego zwrócił się do firmy, wtedy firma ten man-
dat uiści. Ale on zwraca się konkretnie do senatora, 
który jest z jednym z – tak to nazwijmy – pracowni-
ków tej firmy. I wskazuje konkretnie jego, podczas 
gdy nie da się go rozpoznać na tym zdjęciu. I tak jak 
mówię, w tej firmie jest nie tylko ten jeden samochód, 
ale z tego, co mówił senator, wynika, że w tej firmie 
jest kilkanaście samochodów. I trudno powiedzieć, 
kto tym samochodem jechał. A więc wskazywanie 
przez inspektora transportu drogowego – który nie 
jest w stanie przedstawić zdjęcia, na którym można 
byłoby rozpoznać tego, kto prowadzi samochód – jed-
nego konkretnego członka tej firmy, tego akurat, który 
jest parlamentarzystą, jest, no, co najmniej dziwne.

Tak jak mówię, komisja badała to dosyć wnikliwie, 
wysłuchała wyjaśnień pana senatora, i jednomyślnie 
uznała, że nie ma powodu… Niech inspektor wystąpi 
po prostu do firmy, a firma ten mandat uiści i sprawa 
się zakończy.

(Senator Waldemar Bonkowski: A nie można man-
datu zapłacić?)

Ale można wystąpić do firmy, ponieważ samochód 
jest firmowy, nie należy do konkretnej osoby.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Ja chcę właśnie takie pytanie zadać, Panie 

Marszałku, jeżeli można.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, proszę.)
Panie Senatorze, zgodnie z prawem za takie wy-

kroczenie odpowiada właściciel pojazdu. Czy właści-
cielem pojazdu jest firma, czy pan senator Dowhan?

Senator Andrzej Misiołek:
Z tego, co pan senator Dowhan przedstawił, wy-

nika, że właścicielem jest firma, nie pan senator 
Dowhan. Samochód należy do firmy i tym samocho-
dem mogły jeździć różne osoby, nie jedna osoba, on 
nie był przypisany do konkretnej osoby w tej firmie, 
mogły nim się przemieszczać różne osoby.

do zarządu firmy, to byłaby to zupełnie inna sprawa. 
Ale on zwraca się do jednego konkretnego członka 
zarządu tej firmy, akurat tego, który jest senatorem. 
No, to jest jakby bezcelowe nadawanie temu takiego 
biegu, skoro można było wyjaśnić sprawę w zupełnie 
inny, dużo prostszy sposób.

(Senator Marek Borowski: No bo go zna.)
(Wesołość na sali)
No tak, bo go zna.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Przepraszam, mam jeszcze pytanie. W takim razie 

czy pan senator Dowhan był proszony przez Inspekcję 
Transportu Drogowego o jakieś wyjaśnienia? Czy 
było jakieś postępowanie wyjaśniające, czy po prostu 
wniosek o ukaranie został skierowany wprost do pana 
Dowhana jako prezesa zarządu? Czy ITD próbowało 
tę sprawę wyjaśniać?

Senator Andrzej Misiołek:
To znaczy został skierowany bezpośrednio wnio-

sek. Tak jak mówię, Senat, komisja senacka zwróciła 
się do inspektora transportu drogowego o to, żeby 
dano lepsze zdjęcie, lepszej jakości, żeby można było 
rozpoznać, kto ten samochód prowadzi, ale niestety 
takiego zdjęcia nie ma. Tak więc nie da się rozpoznać, 
kto jest prowadzącym ten samochód. Oczywiście 
gdyby ten wniosek inspektora został skierowany do 
firmy, do zarządu firmy, to firma po prostu albo zapła-
ciłaby ten mandat, nie wskazując konkretnej osoby, 
albo wskazałaby tego kierowcę, który prowadził ten 
samochód – co, jak mówił pan senator Dowhan, mo-
głoby być dosyć trudne, ponieważ to było już dosyć 
dawno temu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Rozumiem.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Gdy osoba prywatna, która ma samochód zareje-

strowany na siebie, dostaje taki mandat, ale nie moż-
na określić, kto złamał przepis, bo nie widać tego 
wyraźnie – przepis jednak został złamany – to jest 
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Senator Andrzej Misiołek:

To znaczy wniosek został skierowany imiennie… 
Określono, że osobą, która przekroczyła prędkość, 
był pan senator Dowhan. Ale nie da się w żaden spo-
sób stwierdzić, że był to pan senator Dowhan. Nie 
ma takiej możliwości. Fotografia jest nieczytelna, 
nie widać, kto ten samochód prowadził. Pan senator 
Dowhan twierdzi, że on go nie prowadził. I kwestia 
polega na tym, że gdyby inspektor zwrócił się z tym 
wnioskiem do firmy, to firma ma dwie możliwości: 
albo ustala, kto ten samochód prowadził, i wskazuje 
sprawcę, a sprawca uiszcza mandat, albo, jeżeli firma 
nie jest w stanie wskazać, to musi zapłacić mandat, 
prezes firmy musi zapłacić mandat za…

(Senator Waldemar Sługocki: Czy jest taka wola, 
żeby zapłacić?)

Tak, jest taka wola, tylko że wniosek został skie-
rowany przeciwko tej jednej konkretnej osobie. I jest 
mało, słabo zrozumiałe, dlaczego tak się stało.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jesteśmy przy pytaniach.
Pan senator Bonkowski, bardzo proszę.

Senator Waldemar Bonkowski:
Ja mam takie pytanie. Skoro samochód jest na 

firmę, jest zarejestrowany na firmę, to ITD ma adres 
do firmy, do niej wysyła i w firmie płaci prezes. Może 
to niechlubne, ale już straciłem rachubę, ile mandatów 
zapłaciłem… Ale jest wersja A, B i C: albo się bierze 
na siebie, albo się wskazuje, albo się wpisuje: wiem, 
ale nie powiem i nie doniosę, i biorę mandat na siebie, 
proste. Więc nie przyszło to do pana Dowhana, bo 
jak samochód był na firmę, to przyszło do firmy. Pan 
Dowhan, jak słyszę, jest prezesem firmy, a prezes 
firmy płaci mandat, jak nie wskaże, proste. Po prostu 
nie chciał zapłacić mandatu, jestem więc zdumiony…

(Senator Andrzej Misiołek: Ależ, Panie 
Senatorze…)

Nie można przesłać… A skąd ITD wie, kto jechał 
samochodem?

(Senator Andrzej Misiołek: No właśnie…)
Wie tylko, kto jest właścicielem firmy…
(Senator Andrzej Misiołek: No więc właśnie, 

stąd…)
…wskazuje tylko właściciela firmy. Po dowodzie 

rejestracyjnym wie, że samochód jest zarejestrowany 
na Bonkowskiego, i wysyła do Bonkowskiego, do 
właściciela firmy.

(Senator Andrzej Misiołek: Więc właśnie dlatego, 
Panie Senatorze, ta sytuacja jest dziwna. Ta sytuacja 
jest dziwna, ponieważ inspektor transportu drogo-
wego zwrócił się…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jako pierwszy zgłosił się do zadania pytania pan 
senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
Panie Senatorze, czy mógłby pan odpowiedzieć, 

kiedy zdarzenie miało miejsce, jakiego samochodu 
dotyczy i jakiego wykroczenia dokładnie?

Senator Andrzej Misiołek:
W tej chwili, niestety… Zaraz, momencik. 

Wniosek był złożony 18 sierpnia 2015 r. Kiedy zda-
rzenie miało miejsce, w tej chwili nie odpowiem, nie 
pamiętam. To jest oczywiście w dokumentacji, która 
znajduje się w komisji, we wniosku jest wskazana do-
kładna data. Samochód… To był samochód osobowy, 
to nie był jakiś samochód ciężarowy czy dostawczy, 
tylko samochód osobowy.

(Senator Jacek Włosowicz: A o ile ten samochód 
przekroczył prędkość?)

20–30 km/h. Nie było tam jakiegoś zdarzenia…
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję.)
(Senator Marek Borowski: Normalnie jechał.)
…ponad miarę dziwnego. Po prostu fotoradar sfo-

tografował samochód, który przekroczył prędkość.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Sługocki, proszę o pytanie.
(Senator Marek Borowski: Ja zapłacę ten mandat, 

żeby zakończyć…)
(Wesołość na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy z tych analiz i rozmów, które 

prowadziliście państwo z panem senatorem, wynika, 
że podmiot gospodarczy, którego współwłaścicielem 
czy pracownikiem jest pan senator, nie zamierzał 
uiścić tego mandatu, czy to jest tylko kwestia obciąże-
nia właśnie tej jednej konkretnej osoby? Bo pan chyba 
próbował, ale w sposób nie do końca udany, informo-
wać, że taka wola ze strony podmiotu gospodarczego 
jest, tylko przy wcześniejszym określeniu, kto ten 
samochód prowadził. Prawda? Dobrze zrozumiałem 
pańską wypowiedź? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(senator W. Bonkowski) Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, jeżeli nie da się wskazać jed-
noznacznie, kto ten samochód prowadził, a nie da 
się… My jako komisja zwróciliśmy się do inspektora 
transportu drogowego o przedstawienie fotografii, na 
której można rozpoznać osobę, która prowadzi ten 
samochód. Inspektor takiej fotografii nie jest w stanie 
przedstawić.

(Senator Waldemar Bonkowski: Bo oni teraz nie 
przysyłają fotografii.)

No ale do komisji przesłali, Panie Senatorze. 
Jest możliwość wglądu w całą dokumentację tej 
sprawy. W komisji regulaminowej jest dokumen-
tacja tej sprawy. Proszę mi wierzyć, że fakt, iż 
jednomyślnie została podjęta decyzja o odrzuce-
niu wniosku głównego inspektora transportu dro-
gowego, świadczy o tym, że wszyscy senatorowie 
byli przekonani, że ta sprawa nie jest właściwie 
załatwiana, ale nie ze strony Senatu i komisji regu-
laminowej, tylko ze strony inspektora transportu 
drogowego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku, być może nieregulaminowo, ale 
zgłaszam wniosek o zakończenie tej dyskusji.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Musielibyśmy 
głosować…)

Nie uzasadniam tego, bo to jest oczywiste.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ja również uważam, że zbyt dużo czasu poświę-
camy rzeczy bardzo oczywistej.

Czy pan senator się wycofuje, czy jeszcze…
(Senator Antoni Szymański: To nie jest wniosek, 

ale prośba. Proszę o zakończenie tej dyskusji.)
Na zasadzie prośby…
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania?
Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:

Panie Marszałku, Panie Sprawozdawco, informa-
cji było tak dużo, że ja jestem zupełnie zdezoriento-
wany. Mam pytanie bardzo proste. Skąd się w ogóle 
pojawiło nazwisko pana senatora oskarżonego w tej 
sprawie, skoro pan senator się nie przyznaje? Kto to 
nazwisko wskazał?

Jest dziwna, dlatego że wyście nie zbadali szcze-
gółowo tej sprawy. Dlatego jest dziwna – bo nie 
przyjrzeliście się szczegółowo tym wyjaśnieniom, 
a te wyjaśnienia są pokrętne. Po prostu trzeba było 
zapłacić mandat jako prezes firmy i koniec. Wiem, 
kto jechał, ale nie wskażę, albo po prostu nie wiem 
i płacę jako prezes firmy.

(Senator Andrzej Misiołek: Panie Senatorze, no…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wróćmy do… Jest pytanie, jest odpowiedź.
O ile dobrze zrozumiałem, gdyby pismo było za-

adresowane do prezesa zarządu, to mielibyśmy do 
czynienia z taką typową sytuacją. Jeżeli pismo jest 
adresowane imiennie, na daną osobę, to jak gdyby nie 
mamy do czynienia z tą procedurą, o której mówimy 
i którą znamy. Tak, Panie Senatorze?

Senator Andrzej Misiołek:
Tak. Samochód nie był samochodem prywatnym 

zarejestrowanym na pana senatora Dowhana.
(Senator Waldemar Bonkowski: Do prezesa fir-

my…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze.
Jako kolejny do zadania pytania zgłosił się pan 

senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Z praktyki wiem, że przy okazji wystawiania man-

datów są naliczane punkty karne. Czasami, jak się nie 
chce dostać punktów karnych, to się nie wskazuje, 
kto prowadził. No ale wtedy człowiek naraża się na 
to, że… Bo jeżeli jest zdjęcie i widać, to można za 
składanie fałszywych zeznań… To jest bardzo ryzy-
kowne. Czy w tym przypadku senator Dowhan miał 
propozycję otrzymania punktów karnych, czy nie? 
Bo może tu chodzi o te punkty karne… Na firmę 
punktów karnych chyba nie można nałożyć; można 
je nałożyć na jedną, konkretną osobę. Czy w tym 
przypadku była propozycja, aby pan senator Dowhan 
zgodził na przyjęcie punktów karnych, oprócz man-
datu? Dziękuję.

(Senator Andrzej Misiołek: Można?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, proszę.
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jego właścicielem. Powinno to panu wystarczyć. Skoro 
pan nie rozumie podstawowych kwestii, to niech pan 
już może skończy na innym etapie edukacji. Dziękuję.

Senator Waldemar Bonkowski:

Nie, ja po prostu… Nie wystarczy. Ja po prostu 
pytam. Ja nie mówię, że… Pan twierdzi, że pan nie 
jechał, i ja tego przecież nie kwestionuję. Tylko że 
pan został wezwany do zapłaty mandatu. Tak więc 
chyba pan wie, w jakiej wysokości mandat przysłał 
panu inspektor.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zaraz, Szanowni Państwo. Rozpatrujemy punkt, 

w którym są możliwe, zgodnie z regulaminem, py-
tania senatorów do pana senatora Dowhana. Pytanie 
jest konkretne: czy pan senator Dowhan zna kwotę 
mandatu? Albo tak, albo nie. Jeżeli tak, to jaka jest 
to kwota. Jeżeli ona nie została ustalona ze względów 
proceduralnych, to pan jej nie zna. To jest proste py-
tanie i prosta odpowiedź.

Senator Robert Dowhan:
Nie pamiętam, Panie Marszałku, mówię szczerze, 

nie pamiętam. Jakaś niska.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania?
Dobrze, to chyba nie jest istotne.
Nie ma pytań. Dziękuję bardzo.
Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzo-

ne pod koniec posiedzenia Senatu.
Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Komunikat: posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku odbędzie się o godzinie 14.30 w sali 
nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

Senator Andrzej Misiołek:

Główny inspektor transportu drogowego skierował 
wniosek o uchylenie immunitetu panu senatorowi.

(Senator Józef Łyczak: Na jakiej podstawie?)
No właśnie nie bardzo wiadomo… I stąd taka de-

cyzja całej komisji, o jakiej powiedziałem.
(Rozmowy na sali)
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale chyba ktoś 

ma ten dokument…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, ale to ja udzielam głosu jako pro-

wadzący obrady.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu Senat 

rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich bez przeprowadzania 
dyskusji.

Senator, którego dotyczy wniosek, może złożyć 
wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo zada-
wania pytań w tej sprawie.

Czy pan senator Robert Dowhan chciałby złożyć 
wyjaśnienia?

(Senator Robert Dowhan: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie w tej sprawie do senatora?

Senator Waldemar Bonkowski:
Tak. Jakiej wysokości to był mandat?

Senator Robert Dowhan:
A skąd ja mogę wiedzieć?
(Rozmowy na sali)
(Senator Waldemar Bonkowski: No jak to? Wezwali 

pana do zapłacenia mandatu, a pan nie wie, jaki to był 
mandat? No niech pan będzie poważny.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze?)
Czy mógłby pan sprecyzować…
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak…)
Panie Marszałku… Nie wiem, czy przez pana mar-

szałka, tak jak jest w regulaminie, czy my mamy 
prowadzić swoją dyskusję…

(Senator Waldemar Bonkowski: Nie, nie, ja po 
prostu pytam…)

Skoro ma pan jakieś wątpliwości, to mógł pan je 
rozwiać. Ja nie prowadziłem samochodu i nie jestem 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 13 minut 52)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Bogdan Borusewicz i Adam Bielan oraz 
marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: informacja Ministra 
Spraw Zagranicznych na temat nowego porozu-
mienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach 
Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szcze-
gólnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli 
polskich postanowień dotyczących świadczeń socjal-
nych i swobodnego przepływu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 
Senatu sekretarza stanu do spraw europejskich 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pana mini-
stra Konrada Szymańskiego.

Witam, Panie Ministrze, bardzo serdecznie i pro-
szę pana o zabranie głosu i przedstawienie informacji.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Konkluzje i załączniki do konkluzji z 18 i 19 lu-

tego były zwieńczeniem wielomiesięcznych nego-
cjacji, które toczyły się między państwami człon-
kowskimi z istotnym udziałem Rady Europejskiej, 
przewodniczącego Rady Europejskiej, sekretariatu 
Komisji Europejskiej, a których celem było ukształ-
towanie nowych zasad, nowych reguł członkostwa 
dla Wielkiej Brytanii w związku z postulatem refe-
rendum, które miałoby się odnosić do członkostwa 
Wielkiej Brytanii…

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Proszę 

o zajęcie miejsc, tak żebyśmy w spokoju i z uwagą 
wysłuchali wystąpienia pana ministra.

Jeszcze sekundkę poproszę…
(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie, bardzo proszę o zajęcie 

miejsc!
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Wynegocjowane porozumienie zasadniczo ma 

odnosić się do wątpliwości i krytyki ze strony czę-
ści brytyjskiej opinii publicznej. Jednak niektóre 
elementy tego porozumienia będą oddziaływały na 
całość architektury, na ukształtowanie nowej archi-
tektury Unii Europejskiej i z całą pewnością będą 
odkreślały pewien rozdział rozwoju architektury Unii 
Europejskiej w przyszłości z konsekwencjami nie tyl-
ko dla Wielkiej Brytanii, ale również dla wszystkich 
pozostałych państw Unii Europejskiej.

Negocjacje toczyły się w ramach 4 koszyków, 4 
rozdziałów, które były podniesione kilka miesięcy 
wcześniej przez premiera Davida Camerona. Były to 
rozdziały odnoszące się do zarządzania gospodarcze-
go, do zagadnienia konkurencyjności, do zagadnienia 
suwerenności oraz do nowego ukształtowania reguł 
w zakresie swobodnego przepływu osób.

Zacznijmy od zarządzania gospodarczego. 
Głównym problemem, jaki pojawił się w trakcie 
negocjacji, było właściwe wyważenie gwarancji dla 
krajów, które w sposób trwały albo czasowy nie na-
leżą do strefy euro, nie posługują się walutą euro. To 
jest oczywiście zagadnienie o kluczowym znaczeniu 
dla takich krajów jak Wielka Brytania i Dania, któ-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)
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(sekretarz stanu K. Szymański) dzie istotną odpowiedzialność Komisji Europejskiej 
jako instytucji, która jest odpowiedzialna za inicjowa-
nie procesów legislacyjnych, i państw członkowskich. 
Jest to kolejny rozdział, który jest nie tylko niekontro-
wersyjny, nie tylko akceptowalny od samego początku 
z punktu widzenia krajów Europy Środkowej, w tym 
Polski, ale także po prostu korzystny z punktu widze-
nia przyszłej architektury Unii Europejskiej, która 
powinna w większym stopniu zwracać uwagę na to, 
w jaki sposób sama dokłada się do przeregulowania 
europejskiej gospodarki.

Trzeci rozdział to „Suwerenność”, tak został za-
tytułowany. W tym rozdziale uzgodniliśmy nowe 
rozumienie czy też może ściślejsze rozumienie za-
sady ever closer union, która przynajmniej wobec 
Wielkiej Brytanii – ale należy rozumieć, że co do 
zasady – nie powinna implikować zobowiązania 
państw członkowskich do bezwarunkowego podąża-
nia w kierunku integracji o charakterze politycznym. 
Aby wzmocnić, dać lepsze gwarancje dla uznania 
właściwych proporcji roli suwerenności w procesie 
integracji zobowiązano się do wprowadzenia zasady 
już nie tylko żółtej kartki, z jaką mamy do czynie-
nia dzisiaj od czasu wprowadzenia w życie traktatu 
z Lizbony, ale również – czerwonej kartki. Myślę, 
że jest to istotne w szczególności dla tej Izby, ponie-
waż zasada czerwonej kartki – gdyby porozumienie 
weszło w życie, a to jest oczywiście uwarunkowane 
wynikiem referendum – nie tylko będzie pozwalała 
państwom członkowskim, a właściwie parlamentom 
narodowym, z przywołaniem zasady pomocniczo-
ści, proporcjonalności, na zwrócenie uwagi Komisji 
Europejskiej na taki lub inny nieproporcjonalny czy 
też łamiący zasadę pomocniczości charakter danej 
inicjatywy legislacyjnej, lecz także będzie pozwa-
lała na to, aby dana inicjatywa legislacyjna została 
po prostu odrzucona. To jest istotne wzmocnienie 
roli parlamentów narodowych, na razie negatywne. 
Powtarzam: to istotne wzmocnienie roli kontrolnej 
parlamentów narodowych w związku z zasadą trak-
tatową, jaką jest zasada pomocniczości.

Wydłużono również czas, termin, co pozwala na 
to, aby parlamenty narodowe w liczbie 55% punk-
tów… Państwo zapewne pamiętają ten system. Każdy 
z parlamentów narodowych, jeżeli jest jednoizbowy, 
posiada w Unii Europejskiej 2 punkty, a jeżeli jest 
dwuizbowy, to każda z izb posiada 1 punkt. I wy-
dłużono czas, w trakcie którego parlamenty narodo-
we będą mogły to stanowisko przyjmować, z 8 do 
12 tygodni. To na pewno również w istotny sposób 
wpływa na możliwość egzekwowania wspomniane-
go prawa. W opinii wielu parlamentarzystów, a ta 
sprawa była poruszana przez wiele parlamentów 
narodowych, krótki, 8-tygodniowy czas na wyra-
żenie sprzeciwu czy też wątpliwości wobec danej 
propozycji legislacyjnej był częstokroć zbyt krótki 

re w sposób stały i traktatowy są wyłączone z Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Ale jest to też nie bez 
znaczenia w kontekście pokryzysowych zmian w ar-
chitekturze strefy euro dla krajów, które de facto, tak 
jak Polska, pozostają dzisiaj – i pewnie w dłuższej 
perspektywie pozostaną – poza Unią Gospodarczą 
i Walutową. Istotą postanowień w tym obszarze jest 
wprowadzenie zasady zakazu dyskryminacji państw 
członkowskich ze względu na posługiwanie się wa-
lutą inną niż euro. Wyraża się to w postulacie, aby 
wszelkie zmiany, które zachodzą głównie w związku 
z kryzysem strefy euro, były wprowadzane z posza-
nowaniem zasady integralności wspólnego rynku, aby 
nie powodowały, nie wnosiły implicite jako efektu 
ubocznego niepotrzebnych podziałów na wspólny ry-
nek. Z drugiej strony kraje spoza strefy euro powinny 
cieszyć się właściwą odrębnością w zakresie nadzoru 
finansowego na wypadek, gdyby nadzór finansowy 
w strefie euro ewoluował w kierunku dużo bardziej 
intensywnych instytucji, mocniejszych instytucji de-
dykowanych specjalnie strefie euro.

Do tego został dołączony mechanizm, który ma 
być gwarancją instytucjonalną wykonania tych 2 po-
stulatów kierunkowych. Uzasadnione zastrzeżenie 
może być przywołane na wniosek jednego państwa 
członkowskiego w przypadku, gdyby zmiany w in-
tegralności wspólnego rynku bądź inne zmiany pro-
ponowane w związku z ewolucją strefy euro były 
uszczupleniem praw czy też uszczupleniem istotnych 
interesów gospodarczych państw spoza strefy euro. 
Bardzo łatwo tutaj zauważyć, że ten brytyjski pier-
wotnie problem będzie oddziaływał na wszystkie 
kraje, które nie używają waluty euro. Są to rozwią-
zania z całą pewnością podnoszące status i podno-
szące gwarancje dla krajów takich jak Polska, które 
słusznie mogą obawiać się, że ewolucja strefy euro 
może zmierzać w kierunku nadwątlenia integralności 
wspólnego rynku.

Drugim aspektem jest konkurencyjność. To jest 
postulat, który od bardzo dawna łączył Wielką 
Brytanię, kraje północne Unii Europejskiej i Europę 
Środkową. Umawiające się strony zgodziły się, że 
w najbliższym czasie należy położyć bardzo istot-
ny nacisk na wzmacnianie rynku wewnętrznego, 
na poprawę jakości regulacji i na ambitną politykę 
handlową. Uzgodniono, że Komisja Europejska w ra-
mach nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w zakresie lepszego stanowienia prawa będzie kiero-
wała się celem redukcji obciążeń w zakresie regula-
cyjnym. Uzgodniono również, że w trybie corocznym 
obciążenia regulacyjne, które są nakładane ze strony 
Brukseli, będą badane pod kątem ich uzasadnienia 
i pod kątem realizacji celu zasadniczego, jakim jest 
jednak redukcja obciążeń. Podkreślono w tym wzglę-
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czynienia z sytuacją, w której przy końcu trwania 
okresu objętego mechanizmem bezpieczeństwa oso-
by pojawiające się w końcowej fazie tego procesu 
mogłyby po jego okresie obowiązywania nadal mieć 
ograniczone prawa w zakresie wybranych świadczeń 
socjalnych dla pracowników na rynku brytyjskim.

Jak już mówiłem, to ograniczenie nie dotyczy 
oczywiście wszystkich świadczeń, dotyczy tylko spe-
cyficznych świadczeń, które mają charakter nieskład-
kowy. Wszystkie świadczenia wynikające z faktu pła-
cenia podatków i z faktu opłacania poszczególnych 
składek, które są powiązane ze stosunkiem pracy 
w Wielkiej Brytanii, zachowują swoją ważność.

Drugi mechanizm, który ma charakter horyzon-
talny i dotyczy całości prawa Unii Europejskiej, do-
tyczy kwestii wypłaty świadczeń w bardzo specy-
ficznej sytuacji, kiedy osoba uprawniona co prawda 
funkcjonuje na brytyjskim rynku pracy, ale pośredni 
adresat tych świadczeń, a więc dziecko, nie przeby-
wa w granicach tej samej jurysdykcji, chodzi o tzw. 
eksport świadczeń. Tutaj, wbrew stanowisku brytyj-
skiemu, w którym pierwotnie proponowano po prostu 
wprowadzenie zakazu eksportu świadczeń, których 
podmiot nie jest obecny w granicach jurysdykcji bry-
tyjskiej, uznaliśmy, że możemy zgodzić się na zasadę 
indeksacji tych świadczeń.

Pierwotnie indeksacja – to już była druga faza 
negocjacji – miała odnosić się do czegoś, co było 
zdefiniowane jako warunki życia w danym państwie 
członkowskim, w granicach którego dane dziecko 
przebywa. Na wniosek już czysto polski, ponieważ 
to jest akurat specyficznie polska sytuacja, związana 
z programem 500+, Komisja Europejska złożyła spe-
cjalną deklarację, która jest załącznikiem do konkluzji 
i integralną częścią tego porozumienia. Deklaracja ta 
wskazuje, że przyszłe zmiany w prawie wtórnym, bo 
ta sprawa wymaga zmiany prawa wtórnego, wyma-
ga zmiany rozporządzenia o koordynacji świadczeń 
społecznych, będą kształtowały mechanizm indeksa-
cji nie tylko w oparciu o wysokość czy też warunki 
życia w danym kraju, które mogą odnosić się do siły 
nabywczej pieniądza, do PKB, do innych wskaźni-
ków makroekonomicznych, ale również w oparciu 
o wysokość analogicznych świadczeń w państwie, 
w granicach którego przebywa dziecko.

To jest rozwiązanie dotyczące specyficznie pol-
skiej potrzeby, ponieważ tylko Polska jest w sytuacji, 
w której z jednej strony mamy bardzo duży odpływ 
pracowników, migrantów na rynku brytyjskim, z dru-
giej strony akurat w tej dziedzinie mamy bardzo wy-
soki, powiedziałbym, zachodnioeuropejski poziom 
świadczeń dla dzieci.

Jeżeli mechanizm ten będzie ukształtowany zgod-
nie z deklaracją Komisji Europejskiej, będzie to ozna-
czało, że polscy pracownicy zapłacą proporcjonalnie 
najmniej za sam fakt wprowadzenia mechanizmu 

na to, aby parlamenty narodowe mogły w efektywny 
sposób skorzystać ze swojego do tej pory średniej 
skali uprawnienia. A niebawem, jeżeli porozumienie 
wejdzie w życie, będzie to uprawnienie, które będzie 
mieć już całkiem wyraźny charakter. W ramach tego 
rozdziału potwierdzono oczywiście stan specyficz-
nych wyłączeń Wielkiej Brytanii w zakresie strefy 
Schengen i w zakresie sfery sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych. To ma znaczenie bardziej retorycz-
ne. To nie stwarza nowych stanów prawnych. To jest 
tylko odnotowanie, potwierdzenie dotychczasowego 
specjalnego statusu Wielkiej Brytanii w obszarze 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Najtrudniejszym elementem porozumienia, któ-
ry spowodował, że szczyt wyraźnie się przedłużył 
i negocjacje w tym obszarze okazały się znacznie 
dłuższe, tak że przeszły na część nocną obrad szczy-
tu, była oczywiście sprawa swobodnego przepływu 
osób. Tutaj pierwotne oczekiwania brytyjskie szły 
bardzo daleko. Od początku zwracaliśmy uwagę, 
wraz z innymi państwami członkowskimi, a także 
wraz z Komisją Europejską, że proste ich zastosowa-
nie jest w otwartej kolizji z zasadami traktatowymi. 
I w tym obszarze doszło do najdalej idących zmian, 
jeśli chodzi o pierwotne propozycje zgłaszane przez 
Wielką Brytanię.

W zakresie swobodnego przepływu osób mamy 
do czynienia z dwoma niezależnymi instrumentami. 
Pierwszy to tzw. mechanizm bezpieczeństwa, który 
na skutek postulatów Europy Środkowej został tak 
ukształtowany, aby nie był do zastosowania przez 
żadne inne państwo członkowskie. Takiego wprost 
wyłączenia z powodów traktatowych zastosować nie 
można, ale na skutek określenia, bardzo ścisłego zde-
finiowania strony przedmiotowej, czyli tego, czego 
mechanizm może dotyczyć – może on dotyczyć tylko 
tych świadczeń, które mają charakter nieskładkowy 
i jednocześnie są przypisane do stosunku pracy, a tego 
typu świadczenia są obecne tylko i wyłącznie w sys-
temie brytyjskim – zatem na skutek jasnego zawęża-
nia definicyjnego, przedmiotowego stosowania tego 
mechanizmu możemy dzisiaj być zupełnie pewni, że 
dany mechanizm będzie używany tylko i wyłącznie 
przez Wielką Brytanię.

Skrócono również czas jego ewentualnego obowią-
zywania z 13 do potencjalnie 7 lat. Sprawą otwartą, 
która musi być zdefiniowana w prawie wtórnym, jest 
takie ukształtowanie mechanizmu, aby osoby, które 
pojawiają się na rynku pracy w Wielkiej Brytanii przy 
końcu trwania tego 7-letniego okresu, miały z kolei 
skrócony okres swojego podmiotowego ogranicze-
nia, krótko mówiąc, aby podmiotowe ograniczenie 
było wyrażone przez termin „do 4 lat”, a nie przez 
termin „4 lata”. W innym przypadku mielibyśmy do 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Ta 
sprawa nie jest neutralna z polskiego punktu widzenia 
nie tylko z uwagi na wysoką politykę, z uwagi na ba-
lans polityczny w Unii Europejskiej, z uwagi na bez-
pieczeństwo, z uwagi na jedność Zachodu. Ta sprawa 
jest istotna również z uwagi na czysto socjalny cha-
rakter całego tego procesu. Wyjście Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej oznacza, że wszystkie unijne 
traktatowe gwarancje praw pracowniczych Polaków 
stają pod znakiem zapytania. Traktatowe gwarancje 
praw Polaków w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej będą równe zeru. To oczywiście 
nie oznacza – nie chciałbym, żeby tak to zabrzmia-
ło – że prawa Polaków w Wielkiej Brytanii, która 
będzie poza Unią Europejską, nie będą szanowane. 
Wielka Brytania jest krajem cywilizowanym, który 
z całą pewnością docenia wkład pracowników migru-
jących w rozwój swojej gospodarki, jest krajem, który 
z całą pewnością, bez względu na swoje członkostwo 
w Unii, ma bardzo wysokie standardy ochrony pracy 
i ochrony praw socjalnych, jednakże status pracow-
ników migrujących w przypadku, w którym Wielka 
Brytania będzie poza Unią Europejską, będzie za-
leżny tylko i wyłącznie od dobrej woli parlamentu 
brytyjskiego. A to oznacza bardzo poważny znak 
zapytania w przypadku ochrony dotychczasowych, 
istniejących, ale i tych obronionych na przyszłość 
praw pracowniczych i socjalnych grupy 800 tysię-
cy Polaków, którzy legalnie pracują za granicą. To 
była realna stawka tych negocjacji i to był powód, 
dla którego polski rząd był przekonany, że to porozu-
mienie, ważne dla Wielkiej Brytanii, ważne dla Unii 
Europejskiej, jest niezwykle ważne także dla Polski. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania panu ministrowi?
Pan senator Rulewski, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, podzielam potrzebę zawierania 

kompromisów w imię interesów Polski, ale wydawało 
mi się, w kontekście działania rządu PiS, że rząd ten 
wspiera procesy egoistyczne Wielkiej Brytanii, o któ-
rych pan powiedział i które co najmniej w czterech 
punktach dają się przedstawić.

Po pierwsze, to jest niezgoda na dalszy rozwój 
Unii Europejskiej; po drugie, to już te wspomniane 
świadczenia socjalne; po trzecie, operowanie czer-

indeksacji, co może oznaczać, że sam mechanizm 
indeksacji przestanie się opłacać. Jeśli nie w Wielkiej 
Brytanii, gdzie sprawa ta jest wysoce symbolicz-
na… Ona nie ma istotnego wyrazu budżetowego, 
ale ma bardzo wybuchowy, powiedziałbym, charakter 
z punktu widzenia debaty publicznej. Jeżeli zatem 
nie w samej Wielkiej Brytanii będzie to odstręcza-
ło administrację od wprowadzania tego poniekąd 
skomplikowanego i trudnego do zastosowania me-
chanizmu, to liczymy na to, że w innych państwach 
członkowskich, gdzie ta różnica między programem 
500+ a świadczeniami dziecięcymi może być jeszcze 
mniejsza, a koszty wprowadzenia takiej indeksacji 
mogą być stosunkowo duże – administracja będzie 
wtedy wciągnięta w bardzo trudny proces ustalania 
tego, gdzie i w jakim czasie przebywa dziecko – to 
nie będzie to prosty proces. Krótko mówiąc, chodzi 
nie tylko o to, aby obronić maksymalnie dużo praw 
do świadczeń społecznych obywateli polskich, ale 
również o to, aby uczynić ten mechanizm mało atrak-
cyjnym z punktu widzenia ewentualnej obrony intere-
sów budżetowych w danym państwie członkowskim. 
Z naszej oceny wynika, że jeżeli w ogóle ten problem 
by się pojawił w poszczególnych państwach człon-
kowskich, to będzie on odbierany przynajmniej jako 
kontrowersyjny właśnie z uwagi na potencjalne koszty 
wprowadzenia tego mechanizmu oraz potencjalnie 
ograniczone oszczędności, jakie może przynieść.

Bez względu na to, jak to wygląda z punktu wi-
dzenia dokładnego wyliczenia oceny wpływu bu-
dżetowego takich mechanizmów, wiemy dobrze, że 
sprawa ta ma charakter czysto polityczny. Po pro-
stu w znacznej części państw członkowskich mamy 
do czynienia z sytuacją, w której podważa się sam 
sens wypłacania niektórych świadczeń wobec osób, 
które już nie przebywają na terenie danego państwa 
członkowskiego. To jest kwestia raczej z zakresu 
sprawiedliwości ukształtowania systemu świadczeń 
społecznych niż z zakresu realnej obrony interesów 
budżetowych, który nawet w przypadku Wielkiej 
Brytanii, gdzie ten proces jest nasilony, jest bardzo, 
powiedziałbym, symboliczny.

Reasumując, chcę powiedzieć, że to porozumienie 
zabrało nam kilka miesięcy. Można byłoby uznać, że 
nie ma się czym przejmować i że nie ma powodu do 
tego, żeby się włączać tak intensywnie, jak to się stało 
w przypadku Polski, w negocjowanie poszczególnych 
elementów tego porozumienia, ale chciałbym zwró-
cić uwagę na stawkę polityczną, o jakiej mówimy. 
To porozumienie to jest maksimum tego, co Unia 
Europejska mogła zaoferować w zgodzie z traktatami 
tak, by brytyjski rząd mógł mieć pretekst, mógł mieć 
argument do tego, aby dzisiaj z bardzo dużym poświę-
ceniem i z bardzo dużą wiarą angażować się po stronie 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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(senator J. Rulewski) ne oczekiwania, inne na północy, inne na południu, 
oczekiwania budżetowe, dotyczące kształtu polityk, 
to są bardzo rozbieżne oczekiwania i te rozbieżności 
rosną… Dlatego jeżeli ktoś chce, aby Unia Europejska 
w tym kształcie, w tej skali przetrwała, musi zgodzić 
się na to, aby mądrze adaptować Unię Europejską do 
nowych warunków.

Czerwona kartka nie jest instrumentem adreso-
wanym do Wielkiej Brytanii, to jest instrument ad-
resowany do wszystkich parlamentów narodowych 
i może być użyty tylko i wyłącznie przez większość 
parlamentów narodowych. Myślę, że w tym mecha-
nizmie jest dobrze obecna proporcja. Tu na pewno 
nie chodzi o to, aby w sposób chaotyczny i nieod-
powiedzialny blokować proces legislacyjny w Unii 
Europejskiej, ale myślę, że każdy parlament narodowy 
w Unii Europejskiej miał w swojej historii taki mo-
ment, kiedy nie miał pełnego przekonania, że dana 
inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej jest bez-
względnie konieczna, że przynosi wartość dodaną.

Jesteśmy dzisiaj w trakcie procedowania nad nowo 
ogłoszonym projektem dyrektywy o delegowaniu pra-
cowników. To jest bardzo dobry przykład niepotrzeb-
nej, nieproporcjonalnej i tak naprawdę godzącej we 
wspólny rynek inicjatywy. Tutaj głos parlamentów 
narodowych po prostu jest potrzebny. Wzmocnienie 
ich tak, aby one mogły naprawdę odcisnąć piętno na 
procesie legislacyjnym, jest właściwym kierunkiem, 
nie tylko po to, żeby bronić się pasywnie, jakoś de-
fensywnie podchodzić do procesu legislacyjnego, ale 
również po to, aby obywatele, państwa wyborcy mieli 
poczucie, że państwa tu obecność i państwa czuwanie 
nad procesem integracji europejskiej ma konsekwen-
cje, że to nie jest proces zupełnie sztuczny, że to nie 
jest proces malowany.

A tak było w przypadku instytucji żółtej kartki, 
która pozwalała na to, żeby przez 8 tygodni parla-
menty narodowe niezwykle intensywnie zajęły się 
danym procesem legislacyjnym, spróbowały osiągnąć 
55% punktów i aby Komisja Europejska na końcu 
tego procesu powiedziała, że bierze pod uwagę tro-
ski parlamentów narodowych, ale i tak zgłosi daną 
inicjatywę. To jest proces sztuczny, to jest proces 
malowany. Jeżeli się nie ma instrumentu, który może 
odcisnąć piętno, to się przestanie w niego wierzyć. 
Proces żółtej kartki właśnie usycha, ponieważ nie 
przynosi spodziewanych efektów.

Proces czerwonej kartki jest szansą na to, aby pro-
ces integracji europejskiej i sama Unia Europejska 
były lepiej zakorzenione w świadomości obywateli, 
w świadomości wyborców. Dlatego widzę w tym ra-
czej szansę dla Unii niż problem.

Rząd Davida Camerona – to olbrzymi para-
doks całej tej historii – jest jedynym rządem, któ-
ry jest w stanie zachować Wielką Brytanię w Unii 
Europejskiej. Jak wspomniałem, to jest ważne z pol-

woną kartką przez parlamenty, w tym przypadku 
mówi się wprost o parlamencie Wielkiej Brytanii 
w związku z wyborami; po czwarte, blokowanie 
tego, co podpisały wszystkie kraje Unii Europejskiej, 
w tym Polska, mianowicie dążenia do objęcia strefy 
euro jedną walutą. Czy nie wydaje się panu zatem, że 
Polska uczestniczyła w procesie, w którym wspierała 
Wielką Brytanię w zakresie działań dezintegracyj-
nych, że wzmacniała jej pozycję? To jedno pytanie.

I drugie pytanie. A co Polska otrzymała w zamian? 
Jeśli straciła, co pan podkreśla, lub występuje ryzyko 
utraty poprzez operowanie tą czerwoną kartką, to co 
zyskała? Czy zyskała np. na tym, że Wielka Brytania 
ustawicznie redukuje budżet Unii Europejskiej, z któ-
rego my czerpiemy 40% środków? Czy Polska zyskała 
poparcie w sprawie zwiększenia dopłat, wyrównania 
dopłat dla chłopów? Wiemy, że jest odwrotnie, Wielka 
Brytania zmienia proporcje na rzecz zmniejszenia 
dopłat dla chłopów. I chociażby w sprawach histo-
rycznych: czy Wielka Brytania zrewidowała swój 
stosunek do sprawy katyńskiej?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Odpowiadać je-
den na jeden, tak?)

Tak, bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Nie podzielam przekonania, aby rząd Prawa 

i Sprawiedliwości wspierał procesy egoistyczne czy 
dezintegracyjne. Z całą pewnością nie ma takich in-
tencji. Jeżeli pan zauważa takie skutki uboczne, to 
oczywiście każdy ma prawo do oceny, ale z całą pew-
nością nie jest intencją rządu Prawa i Sprawiedliwości 
wspieranie procesów dezintegracyjnych. Dzisiaj źró-
dła dezintegracji Unii Europejskiej biją w całkowicie 
innych stolicach, nie w Warszawie. Myślę, że szcze-
gólnie dzisiaj łatwo możemy to zauważyć.

Unia Europejska będzie mogła zachować swoją 
skalę, będzie mogła zachować państwa członkow-
skie, włącznie z Wielką Brytanią, co ma niebagatel-
ne znaczenie, jeżeli będzie zdolna do adaptacji do 
nowych warunków. I faktycznie to do nas dociera, 
my uznajemy ten fakt. Możemy to przyjmować z go-
ryczą lub z satysfakcją, to zależy, o jakim aspekcie 
mówimy, ale z całą pewnością potrzebna jest ada-
ptacja. Jeżeli Unia Europejska usztywni się wobec 
państw członkowskich, które dzisiaj mają bardzo róż-
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W ostatniej fazie tych negocjacji Wielka Brytania od-
grywała bardzo ważną rolę, i to rolę konstruktywną. 
Proszę też pamiętać, że Wielka Brytania nie jest jedy-
nym krajem, który oczekuje radykalnego zmniejsze-
nia finansowania tradycyjnych polityk. Już w tamtym 
czasie… A spodziewam się, że niebawem ta grupa 
państw będzie znacznie większa i będzie znacznie 
wyraźniej mówiła, o co jej chodzi. Już w tamtym cza-
sie grupa państw, które domagały się redukcji finan-
sowania tradycyjnych polityk, to była grupa 6 państw, 
6 państw Północy. Tak więc redukowanie tego tylko 
do problemu brytyjskiego jest niewłaściwe. To jest 
nieprawdziwa analiza.

Wydaje mi się, że to wszystkie elementy, które 
pan poruszył.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Sagatowska, bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Senat w sposób 

szczególny jest zainteresowany losem Polaków na 
świecie, gdziekolwiek są, czy na Wschodzie, czy na 
Zachodzie, oczywiście w Zjednoczonym Królestwie 
także. I ja chciałabym… Pan już wprawdzie w koń-
cowej wypowiedzi podkreślił sprawę zabezpieczenia 
praw Polaków w Zjednoczonym Królestwie, ale ja 
chciałabym jeszcze, żeby pan minister dobitnie za-
pewnił Wysoką Izbę, że prawa Polaków jako mniej-
szości w Wielkiej Brytanii – chodzi tu o sprawy 
socjalne, pracę, szkolnictwo – są zabezpieczone; że 
Polacy mogą się czuć w najbliższej perspektywie 
w Unii Europejskiej w takim kształcie bezpieczni, 
że będą zabezpieczeni. Chciałabym o to zapytać. Czy 
w rozmowach ten problem był szczególnie widoczny 
i podkreślany? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
To był, jak wspomniałem, kluczowy i jedyny po-

wód, dla którego szczyt się przeciągnął i dla którego 
te negocjacje okazały się na samym finiszu bardzo 
trudne. Na samym końcu tak się czasami zdarza. 
Jeżeli interesy zaangażowanych stron są bardzo zróż-
nicowane, to na końcu zostają ci, których interesy są 
najtrudniejsze do właściwego zaadresowania w fi-
nalnym tekście. A na samym końcu dyskusji, o któ-
rej tu mowa, pozostały Wielka Brytania i Polska. 
Zabezpieczenie praw, najpełniejsze zabezpieczenie 

skiego, środkowoeuropejskiego punktu widzenia. 
W moim przekonaniu jest to ważne również dla 
samej Unii Europejskiej. Byłoby lepiej, abyśmy nie 
otworzyli drzwi, nie pokazali precedensu, że naszą 
metodą rozwiązywania problemów jest ogranicza-
nie tego organizmu; że jedynym sposobem, w jaki 
możemy sobie poradzić z problemami, które mamy 
w Unii Europejskiej, jest po prostu wychodzenie z tej 
instytucji. To byłby zły pomysł. Tak więc paradoksem 
całej tej sytuacji jest to, że tylko konserwatywny rząd 
Wielkiej Brytanii jest dzisiaj w stanie wiarygodnie 
– ewentualnie, bo wyniki referendum nie są jeszcze 
znane – przekonać obywateli Wielkiej Brytanii, że 
warto w zreformowanej Unii Europejskiej być.

Ja, przyznam, sekunduję tej operacji. Chciałbym 
bardzo przyłożyć rękę, chociażby tym porozumie-
niem, do tego, by ta operacja się udała, ponieważ 
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie 
miało skutki nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie. 
Coraz większa grupa państw będzie myślała, że to 
jest właściwy sposób na radzenie sobie z problema-
mi. A problemy są odczuwalne wszędzie, nie tyl-
ko w Wielkiej Brytanii. Możemy je różnie oceniać. 
Możemy powiedzieć, że to są małe problemy, że to są 
nieproporcjonalne odpowiedzi na drobiazgi w grun-
cie rzeczy. I może tak jest. Tylko co z tego wynika? 
Ludzie mają prawo do takiej oceny problemów, jaką 
mają. Mogą się nie zgadzać z politykami, którzy ich 
zapewniają, że problem jest niewarty tego, że problem 
jest za mały, aby wychodzić z Unii. To jest przypusz-
czalnie prawda. Ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi 
o dynamikę społeczną i polityczną. Widzimy to do-
brze dzisiaj po referendum holenderskim.

Celem tych negocjacji z polskiego punktu wi-
dzenia było ograniczenie ryzyka wyjścia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej nie tylko z uwagi na te 
strategiczne wątki, ale również z uwagi na bardzo 
konkretną, bardzo określoną kwestię lepszej ochrony 
praw socjalnych Polaków na Wyspach – 800 tysięcy 
Polaków, których prawa dzisiaj są chronione. Jeżeli 
Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, gwa-
rancje unijne po prostu się wyzerują. Jak mówiłem, 
to nie oznacza dżungli, to nie oznacza katastrofy, 
ale z całą pewnością oznacza to, że ryzyko dalszego 
ograniczania tych praw będzie po prostu znacznie, 
znacznie większe.

Jeśli chodzi o rolę Wielkiej Brytanii wewnątrz 
Unii, to jest oczywiste, że nie wszystkie interesy 
nas zbliżają. Interesy związane z kształtem Unii 
pod kątem regulacyjnym, pod kątem kształtowania 
wspólnego rynku, jego integralności nas zbliżają. 
Interesy budżetowe nas oddalają. Ale proszę pamię-
tać, że ostatnie negocjacje budżetowe skończyły się 
kompromisem, który był udziałem Wielkiej Brytanii. 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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najniższej płacy itp. Jakie zmiany tutaj nastąpią? Bo 
my jednak zgodziliśmy się na to, aby nasi rodacy byli 
traktowani inaczej niż obywatele Wielkiej Brytanii. 
To jest dla mnie jasne. Czyli zgodziliśmy się na to, 
żeby odejść od zasady równego traktowania pracow-
ników w Unii Europejskiej. I pytam, jakie elementy 
będą tutaj podlegały rewizji.

I ostatnia kwestia. Czy to, co wynegocjowaliśmy 
z Wielką Brytanią, czyli ograniczenie świadczeń, 
będzie dotyczyć także innych państw europejskich, to 
znaczy Niemiec czy Irlandii? Bo w Wielkiej Brytanii 
takich osób, które mogą podlegać wspomnianym 
ograniczeniom, jest ok. 22 tysięcy. W Niemczech jest 
ich dwa razy więcej – ponad 40 tysięcy. A w Irlandii 
– około 17 tysięcy. Czy istnieje niebezpieczeństwo, 
że inne państwa Unii Europejskiej pójdą taką właśnie 
drogą? Szczególnie Niemcy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Tak, to jest kolejny paradoks. Na to rzadko zwraca 

się uwagę w Polsce, ale Wielka Brytania, poza tym, że 
jest zwolennikiem oszczędności w budżecie, z uwa-
gi na skalę swojej gospodarki jest też jednym z naj-
większych płatników. Jest prawdą, że bilans ogólny 
operacji Brexit z punktu widzenia budżetowego byłby 
oczywiście negatywny, ponieważ nie tyle mielibyśmy 
z głowy dyskusję na temat ukształtowania budżetu, 
co na 100% mielibyśmy z głowy bardzo istotną kon-
trybucję ze strony Wielkiej Brytanii do budżetu Unii 
Europejskiej. Ten budżet po prostu byłby obiektywnie 
mniejszy z uwagi na to, że zabrakłoby tam składki 
brytyjskiej. W którym momencie jej zabraknie, to 
zależy od porozumienia. To porozumienie, nawet gdy-
by wynik referendum 23 czerwca był jednoznaczny, 
nie będzie szybko wynegocjowane. I ono nie będzie 
wchodziło w życie bardzo szybko, ponieważ Wielka 
Brytania z całą pewnością nie zechce przez dzień czy 
dwa odwrócić się zupełnie od rynku europejskiego. 
Tak naprawdę ustalenie nowych, nieczłonkowskich 
reguł funkcjonowania Wielkiej Brytanii na wspól-
nym rynku będzie wymagało bardzo długiego pro-
cesu. To oznacza, że również wyplątanie się, mówiąc 
kolokwialnie, z zobowiązań finansowych Wielkiej 
Brytanii nie będzie przebiegało bardzo szybko i może 
być aktualne również w nowej perspektywie finanso-
wej. To zależy od tego, jak ten proces będzie wyglądał 
po 23 czerwca, gdyby się okazało, że Brytyjczycy 
chcą jednak wyjść z Unii. W każdym razie nie bę-
dzie to szybki proces. Będzie to proces obliczony na 

praw Polaków w Wielkiej Brytanii jest ściśle po-
wiązane z członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej. Jeżeli traktatowe zasady swobody prze-
mieszczania się, swobody świadczenia pracy, usług 
nie będą obowiązywały w Wielkiej Brytanii, to 
wszystkie te prawa będą zależne tylko i wyłącznie od 
woli parlamentu. Ja podkreślam: nie spodziewam się, 
żeby brytyjski parlament chciał i był skłonny do tego, 
by dokonywać rewolucji we wspomnianym zakresie, 
ponieważ Wielka Brytania, bez względu na człon-
kostwo, pozostanie krajem o wysokich standardach. 
Jest jednak faktem, że zależność tylko i wyłącznie 
od woli parlamentu, bez jakichkolwiek zobowiązań 
traktatowych, oznacza mniejsze, węższe gwarancje 
wszystkich praw, o których pani wspomniała.

Prawa Polaków, którzy już pracują na Wyspach, 
są zabezpieczone w pełni. Indeksacja specyficznych, 
bardzo wąskich w gruncie rzeczy świadczeń, które 
są adresowane do dzieci mieszkających poza krajem, 
może ich dotknąć po 2020 r. Jeśli chodzi o pracowni-
ków przybywających, to jeżeli zostanie wprowadzony 
mechanizm bezpieczeństwa, będzie on dotyczył tylko 
i wyłącznie tych świadczeń, które mają charakter nie-
składkowy i są związane z pracą. Wszystkie inne, po-
zostałe świadczenia – kilka świadczeń adresowanych 
do pracowników imigrujących – pozostaną nieruszo-
ne. Pamiętajmy również, że wspomniany mechanizm 
będzie zastosowany, jeżeli Wielka Brytania pozosta-
nie w Unii, i będzie on miał charakter czasowy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja się z panem zgadzam w tej 

kwestii, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii byłoby 
poważnym problemem. W związku z tym nie tylko 
stracilibyśmy, jeżeli chodzi o pozycję strategiczną, 
lecz także stracilibyśmy na pewno konkretne pienią-
dze, ponieważ Wielka Brytania to trzeci największy 
płatnik do budżetu Unii. My z tego budżetu korzy-
stamy. Niech mi więc pan powie: czy jeżeli Wielka 
Brytania wyszłaby z Unii, to oznaczałoby to konstru-
owanie na nowo budżetu Unii? Czy Wielka Brytania 
przestałaby w takim momencie płacić do budżetu 
Unii, czy jednak musiałaby wypełniać zobowiązania, 
które zaciągnęła? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Ja bym prosił pana ministra o wy-
mienienie świadczeń, których wspomniana umowa, 
ta nowa sytuacja, jednak dotknie. Czy to są dodatki 
rodzinne? Wiem, że jest tam dodatek stufuntowy do 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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Jeżeli chodzi o, że tak powiem, drugą nogę, czyli 
mechanizm bezpieczeństwa, to odnosi się to tylko 
i wyłącznie do tych świadczeń, które mają charak-
ter nieskładkowy, ale są powiązane ze stosunkiem 
pracy. Nie wziąłem ze sobą tabeli – zwykle miałem 
ją w tym dossier – w której wylicza się kilkanaście 
różnych świadczeń i pokazuje, w jaki sposób to może 
oddziaływać, więc odpowiem panu na piśmie. To było 
dość dawno, więc nie chcę teraz odtwarzać z pamięci 
tego, w jaki sposób to będzie oddziaływało. W każ-
dym razie chodzi o wąski zakres świadczeń, z całą 
pewnością nie chodzi o wszystkie świadczenia. To jest 
wąski zakres świadczeń, specyficznych, przydzielo-
nych na czas określony, dotyczących osób, które przy-
jadą na Wyspy. Pamiętajmy też, że ten mechanizm 
nie będzie obowiązywał w przypadku osób, które 
już są na Wyspach. A biorąc pod uwagę statystyki 
migracyjne, które, szczęśliwie, spadają – w przypad-
ku Polski przynajmniej – można wywnioskować, że 
ten mechanizm nie będzie mógł dotyczyć zbyt dużej 
grupy Polaków, no i pamiętajmy, że on będzie oczy-
wiście w równym stopniu dotyczył każdego pracow-
nika migrującego, ponieważ mechanizm ten nie jest 
adresowany akurat specjalnie do Polaków. Polacy 
są tam dzisiaj największą grupą, chociaż być może 
nie najbardziej spektakularną, bo po lekturze prasy 
popularnej mam wrażenie, że Polacy przestali być 
pierwszoplanowym bohaterem doniesień tamtejszych 
dziennikarzy, co jest dobrą wiadomością. W każdym 
razie jeżeli chodzi ściśle o kwestie dotyczące tego, 
jakie świadczenia wchodzą w zakres tych specyficz-
nych świadczeń, nieskładkowych, okołopracowni-
czych, to w najbliższym czasie odpowiem panu na 
piśmie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
A teraz udzielam głosu samemu sobie.
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące bardziej 

kuchni negocjacji, bo te informacje mogą być waż-
ne dla naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej. 
Chciałbym mianowicie zapytać o rolę w procesie ne-
gocjacyjnym byłego polskiego premiera, przewod-
niczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jakie 
propozycje wychodziły z gabinetu pana przewod-
niczącego Tuska, szczególnie w kontekście tej naj-
bardziej drażliwej kwestii, czyli kwestii indeksacji? 
Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Nie jestem pewien, czy wszystkie elementy powi-

nienem bardzo dokładnie referować, na pewno mogę 

lata, nie na miesiące. Tyle na pewno można dzisiaj 
powiedzieć.

Jeżeli chodzi o ograniczenia świadczeń, to mecha-
nizm indeksacji, jeżeli będzie wpisany w rozporzą-
dzenie – to wymaga zmiany prawa wtórnego, a więc 
i całego procesu legislacyjnego, czyli to nie będzie 
wprowadzone bardzo szybko – będzie mógł być użyty 
przez kogokolwiek, kto będzie chciał zdecydować się 
na indeksowanie świadczeń w przypadku, kiedy one 
są eksportowane, nie w przypadku świadczeń wypła-
canych wobec rodziny, w tym wypadku z dziećmi, 
mieszkającej na miejscu. A więc chodzi tylko i wy-
łącznie o bardzo specyficzną, bardzo specjalną sytu-
ację, na tak masową skalę występującą tylko w Polsce, 
co ciekawe. Inne kraje, które są źródłem bardzo ma-
sowej emigracji, nie notują istotnych, statystycznie 
ważnych wartości, jeżeli chodzi o tę specyficzną sy-
tuację. Ukształtowanie tego mechanizmu również 
w oparciu o wysokość świadczeń na miejscu jest dla 
Polski wyjątkowo korzystne w związku przyjęciem 
programu 500+, ponieważ program 500+ plasuje nas 
mniej więcej na zachodnim poziomie, jeśli chodzi 
o wysokość analogicznych świadczeń. Biorąc pod 
uwagę, że to nie jest jedyne świadczenie analogiczne 
z punktu widzenia brytyjskich świadczeń dziecię-
cych, to opłacalność tej operacji – chodzi o wektor 
odniesienia do wysokości świadczeń analogicznych 
– będzie względna, tak bym powiedział. Radykalne 
ucięcie, o 100%, może by jeszcze coś przyniosło, poza 
tym byłoby proste z punktu widzenia administracyj-
nego. A wprowadzenie indeksacji to jest po prostu 
operacja droga sama w sobie. Ona obciąży bilans tej 
całej operacji, więc nie sądzę, aby była ona używa-
na… aby była ona atrakcyjna dla wielu państw euro-
pejskich, które ewentualnie mogłyby o tym myśleć.

Odniosę się teraz do sprawy, o której mniej mó-
wiono, a która jest bardzo ważna. Chodzi o punkt 
widzenia osób, które pracują w Niemczech, a ich ro-
dziny – częściowo lub w całości, w różnych konfigu-
racjach, w szczególności dzieci – pozostają na terenie 
Polski. Wprowadziliśmy więc zapis, o którym nie 
wspomniałem, mówiący, że mechanizm indeksacji 
nie będzie stosowany wobec osób, które podróżują do 
pracy. Chodzi tu o bardzo istotną część pracowników 
ze ściany zachodniej, którzy pracują w Niemczech, ale 
których dzieci pozostają w systemie polskim z punktu 
widzenia rezydencji czy z punktu widzenia podatko-
wego. To problem, który jest zaznaczony na granicy 
austriackiej, luksemburskiej. W kilku miejscach jest 
nasilenie pracy świadczonej transgranicznie, ale nie 
oznacza to migracji, nie oznacza przeniesienia się 
w inne miejsce. W porozumieniu jest tutaj wpisane 
bardzo jasno, że w takich wypadkach nie stosuje się 
mechanizmu indeksacji.

(sekretarz stanu K. Szymański)
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nieważ oznaczałby on utrudnienie operacji pozostania 
Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a tego właśnie 
chcieliśmy uniknąć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, dwie kwestie. Po pierwsze, to po-

rozumienie ma dwa oblicza. Z jednej strony być może 
przyczyni się ono do utrzymania Wielkiej Brytanii 
w Unii Europejskiej, co wszyscy odbieramy pozytyw-
nie. Ale z drugiej strony ten sposób zażegnywania 
poważnych konfliktów w Unii Europejskiej wydaje 
się złym przykładem i może być, niestety, powielany 
i wykorzystywany – nawet w polskiej debacie poli-
tycznej już to się pojawiło – do swoistego szantażo-
wania członków Unii Europejskiej wychodzeniem 
ze Wspólnoty. Dlatego ja patrzę na to z odczuciami 
bardzo ambiwalentnymi.

Druga kwestia. Wiem, że robi pan, co może, 
żeby to nie wybrzmiało, ale trzeba powiedzieć, że 
porozumienie to z punktu widzenia Polaków miesz-
kających i pracujących dłużej za granicami Polski, 
w innych państwach Unii Europejskiej nie jest ko-
rzystne. Oczywiście program 500+ te koszty zmniej-
sza, oczywiście można i trzeba mówić o tym, jakim 
złem byłoby wyjście z Unii Wielkiej Brytanii także 
dla Polaków, którzy tam pracują. Ale wydaje się, że 
trzeba, żeby to wybrzmiało, i prosiłbym, żeby to jasno 
powiedzieć, że my za to porozumienie… Polacy tam 
pracujący też płacą pewien koszt. Oby było tak, jak 
pan minister mówił, że niektórych mechanizmów nie 
będzie się kalkulowało wprowadzać. Może tak bę-
dzie, może nie. W każdym razie jasne jest, że Polacy 
przecież po tym porozumieniu lepiej niż dzisiaj albo 
nawet tak samo mieć nie będą. I to jest ten koszt, 
który płacimy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Porozumienia, które bym uznał za niekorzyst-

ne z polskiego punktu widzenia, byśmy po prostu 
nie podpisali. Zwracałem państwa uwagę na to, że 
podwyższanie ryzyka wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej oznacza wyzerowanie traktato-
wej przesłanki ochrony praw Polaków pracujących 
na Wyspach. I to jest realna stawka, to jest realny 
problem. 800 tysięcy ludzi, pracowników migrują-
cych bez brytyjskiego paszportu – chociaż rosnąca 
ich grupa brytyjski paszport zaczyna posiadać, ale 

powiedzieć jedno: instytucje unijne, podobnie jak 
Europa Środkowa, a w szczególności Polska, były 
zainteresowane powodzeniem tego porozumienia. 
Myślę, że mogły być zainteresowane nawet w więk-
szym stopniu niż Europa Środkowa, ponieważ one 
nie ponosiły żadnych kosztów ewentualnego po-
rozumienia, w związku z czym otwartość na takie 
formułowanie mechanizmów po stronie instytucji 
unijnych – niekoniecznie chodzi tylko o sekretariat 
przewodniczącego Tuska – była większa, z zastrzeże-
niem tylko jednego kryterium, kryterium traktatowe-
go. I to oczywiście było pomocne z naszego punktu 
widzenia, ponieważ kryteria traktatowe zasadniczo są 
pomocne z punktu widzenia Polski w tym obszarze, 
w szczególności jeżeli chodzi o swobodny przepływ 
osób. To wyraźnie zawęziło pole manewru względem 
pierwotnej propozycji brytyjskiej. Ale w tej ostat-
niej fazie musieliśmy już oczywiście jako Europa 
Środkowa… Warto zaznaczyć, że pomimo bardzo 
zróżnicowanej skali problemu wśród krajów Europy 
Środkowej Polska, z uwagi na skalę, jest niepropor-
cjonalnie bardziej zaangażowanym państwem. Nasze 
interesy są nieproporcjonalnie silniej w tym porozu-
mieniu reprezentowane. Polska do końca mogła cie-
szyć się wspólnym mandatem Grupy Wyszehradzkiej 
i w zasadzie państw Europy Środkowej, co też było 
pomocne. Oczywiście w ostatniej fazie negocjacji cię-
żar już w 100% spoczywał na naszych barkach, jeśli 
chodzi o takie ukształtowanie zwłaszcza mechanizmu 
indeksacji, aby był on korzystny – akurat w tym wy-
padku tylko z polskiego punktu widzenia, ponieważ 
wszystkie kraje Europy Środkowej kryterium analo-
gicznych świadczeń mogły traktować jako kryterium 
nieistotne albo nawet szkodliwe, bo w gruncie rzeczy 
w wielu państwach Europy Środkowej świadczenia 
dziecięce prawie nie istnieją, a więc był to już spe-
cyficznie polski problem, który w moim przekonaniu 
został dobrze zaadresowany w finalnym tekście.

(Wicemarszałek Adam Bielan: To było raczej reto-
ryczne pytanie. Rozumiem, że pan przewodniczący 
Tusk w pełni akceptował to porozumienie.)

Jak najbardziej tak, oczywiście, i to na każdym 
etapie. Jak mówię, instytucje unijne były zaintereso-
wane powodzeniem tego porozumienia. Z różnych 
powodów, myślę, że po części z tych powodów, o któ-
rych powiedziałem, ale również z powodu racji sta-
nu instytucji. No, żadna instytucja nie chce zawężać 
swoich… To oczywiście implikowało konieczność 
właściwego adresowania spraw Europy Środkowej 
w tym porozumieniu. Bez Europy Środkowej tego po-
rozumienia by po prostu nie było. Scenariusz, w któ-
rym wrzucamy to do szredera z uwagi na to, że już 
nie chce nam się dłużej negocjować, był w zasięgu 
ręki, tylko to by był absolutnie głupi scenariusz, po-

(sekretarz stanu K. Szymański)
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I być może ten przykład napięcia to nie jest budujący 
przykład, ale innych nie mamy, innych rozwiązań nie 
mamy. To jest jakieś rozwiązanie. Próbujemy płynąć po 
tych trudnych, dość wzburzonych wodach. I ja jestem 
bardzo zadowolony z tego, że Polska mogła odegrać 
w tej sprawie bardzo konstruktywną rolę, pokazać, że 
można w tym akurat momencie, na tym tle, złożyć tę 
sprawę jeszcze raz i być może otworzyć drogę do takiej 
adaptacji, która spowoduje, że złość, irytacja wobec Unii 
Europejskiej w jakimś zakątku Unii będzie malała – co 
jest zgodne z naszym oczekiwaniem. Wolelibyśmy, aby 
ta złość czy irytacja wobec Unii malała, ale również 
mówimy, że jeżeli taka złość ma maleć, to Unia musi 
być bardziej responsywna, musi bardziej odpowiadać na 
ludzkie wątpliwości, zwłaszcza że one w wielu krajach 
członkowskich sięgają już naprawdę nie 5% czy 10%, 
ale 30%. No to naprawdę nie można bić głową w mur 
i mówić, że nic się nie stało, że to jest nieporozumie-
nie. Nie – jak jest 30% oporu, wątpliwości, to trzeba się 
pochylić i dobrze, rzeczowo odpowiedzieć na zadane 
pytanie, dlaczego tak jest. Innego wyjścia nie ma. I być 
może będzie to wymagało rozwiązań, które są mało 
czyste, które są nietypowe, kontrowersyjne. Być może. 
Ale ja nie widzę alternatywy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
W zasadzie pan minister zdążył w międzyczasie 

odpowiedzieć, szczególnie odpowiadając na pytanie 
pana marszałka Borusewicza, chciałbym jednak zwrócić 
uwagę poprzez moje pytanie, którego oczywiście pan 
jeszcze nie zna… Mianowicie chcę zwrócić uwagę na 
pewien paradoks; zresztą słowo „paradoks” kilkakrotnie 
w pańskiej wypowiedzi padało. Otóż w sytuacji, w któ-
rej jesteśmy dzisiaj w Unii, rzeczywiście Unia musi być 
jakby na nowo rozpisana co do swoich celów, a wśród 
tych celów, okazuje się, jest jednak niezbędne wsłuchi-
wanie się, jak pan to nazwał, w głos obywateli czy może 
właśnie szczególnie w głos narodów i ich reprezentacji, 
takich przede wszystkim jak parlamenty. My jesteśmy 
właśnie tutaj w parlamencie, w Senacie. I paradoks po-
lega na tym, że każde państwo, każdy naród ma, rzecz 
jasna, swoje cele strategiczne. Program 500+ wpisy-
wał się w ten strategiczny cel Polski, cel wewnętrzny, 
a jednocześnie mający w przypadku tego porozumienia 
skutki także w negocjacjach zewnętrznych.

I moje pytanie, za tym idące, polega na tym: czy 
przyczyniliśmy się w tej chwili do tego, że Polacy 
mieszkający w Wielkiej Brytanii, ci młodzi ludzie, 
którzy tam są – a dzietność tam jest większa niż na 
terenie Polski – raczej wrócą do kraju? Czy raczej – na 
tym polega paradoks – zostaną w Wielkiej Brytanii?

zakładamy, że znaczna ich część nie ma brytyjskiego 
paszportu – pozostałoby bez gwarancji traktatowych. 
To jest realna stawka.

Polska z punktu widzenia tych mechanizmów, 
o których mówiliśmy, gdybyśmy spojrzeli na to obiek-
tywnie, a więc pod kątem procentowym… Bo kiedy 
będziemy patrzyli na liczby bezwzględne, to wyjdzie 
nam, że kraj, który ma 36 milionów, w oczywisty spo-
sób jest bardziej eksponowany na problemy migracji 
niż kraj, który ma 5 milionów, więc takie porównania 
nie mają sensu. Obiektywnym miernikiem stopnia 
obciążenia kosztami tego porozumienia są procenty. 
Z procentowego punktu widzenia polscy obywatele 
zapłacą za to porozumienie najmniej właśnie z uwagi 
na to, że ewentualna indeksacja świadczeń ekspor-
towanych – to jest naprawdę bardzo wąski zakres 
świadczeń, pamiętajmy o tym, że to nie jest bardzo 
duża skala – będzie się odnosiła… że świadczenia 
eksportowane będą w oczywisty sposób odnosiły się 
do poziomu analogicznych świadczeń w kraju.

Co do bardziej ogólnej tezy, że to zły przykład, to 
ja bym mógł się zgodzić z tym, że nie jest budujące to, 
że dzisiaj w Unii Europejskiej musimy sobie na nowo 
odpowiedzieć na bardzo wielu frontach na pytanie, 
czy w ogóle chcemy w niej być. To nie dotyczy tylko 
Polski, ale dotyczy bardzo wielu krajów i widzimy to 
w zasadzie w całej Unii, w szczególności w tej Unii 
założycielskiej, gdzie pojawiają się pytania – i one 
nie są stawiane na marginesie debaty, one są stawiane 
w centrum debaty – są stawiane różnie motywowane 
pytania o to, czy ten mechanizm w ogóle ma sens. To 
nie jest budujące, to prawda, ale taka jest rzeczywi-
stość i trzeba wobec tej rzeczywistości stanąć i w ja-
kiś sposób odpowiedzieć na problemy, które mają 
obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Jeżeli dalej nie będziemy odpowiadali na te pytania 
– tak jak nie odpowiadaliśmy przez ostatnie 15 lat, 
kiedy uważaliśmy, że każda wątpliwość wobec Unii 
Europejskiej to jest na pewno nieporozumienie, że 
ktoś się pomylił, że ktoś z całą pewnością nie zrozu-
miał – jeżeli dalej będziemy mieli taki stosunek, że 
każdy, kto się nie zgadza z Brukselą, to z całą pewno-
ścią jest ktoś, kto nie zrozumiał, albo, co więcej, eks-
tremista polityczny, to zabrniemy w sytuację, w której 
ta organizacja się po prostu rozpadnie, i to rozpadnie 
się w sposób niekontrolowany, chaotyczny, z dużymi 
kosztami ubocznymi. My musimy przywrócić… 

Jeżeli Unia ma trwać w przyszłości, musi ona być 
przywrócona obywatelom. Czasami wątpliwości – zga-
dzam się – są nieproporcjonalne, czasami są sformuło-
wane tak, że trudno jest mi się z nimi zgodzić, mówiąc 
oględnie, ale nie chcę wchodzić w to dalej. Ale to jest 
rzeczywistość polityczna i one muszą być rozbrojone, na 
te wszystkie wątpliwości musimy znaleźć odpowiedź. 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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negocjacji i tego kompromisu spowoduje takie i takie 
straty dla obywateli polskich, jeśli chodzi o świad-
czenia, szczególnie te eksportowane. Czy były jakieś 
takie szacunki robione? Jeżeli pan minister nie może 
ich teraz przedstawić, to bym prosił, aby na piśmie… 
Można to dołączyć do tego pisma z informacjami, 
o które prosił pan marszałek Borusewicz. Może to 
być w jednym piśmie, to wystarczy.

I trzecie pytanie, Panie Ministrze. Czytałem wy-
wiad z panem ministrem Waszczykowskim i pan mi-
nister Waszczykowski powiedział w nim, że powin-
niśmy się zgodzić na pewne, nazwijmy to, ustępstwa 
w zamian za to, co jest związane ze zwiększeniem na-
szego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Mówimy 
tu o bezpieczeństwie militarnym. Nie zaakcentował 
pan minister w swojej wypowiedzi, czy to również 
jest przedmiotem czy to było przedmiotem analiz. 
Jeśli dwa słowa można byłoby prosić na ten temat…

I jeszcze dwa pytania, a może jedno, bardziej 
polityczne. Pan marszałek Bielan zapytał o rzecz, 
która jest istotna, jak zaznaczył, z punktu widze-
nia Platformy Obywatelskiej. Ja chciałbym zapytać 
o rzecz, która jest istotna dla koleżanek i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości. Jak rozumiem, Panie 
Ministrze, pan Donald Tusk reprezentował Radę 
Europejską, a nie Polskę w tych negocjacjach. To jest 
oczywiste. Chciałbym zapytać, jaka była wyjściowa 
propozycja polska. Jak wiadomo, na początku nego-
cjacji zaznacza się o wiele więcej po to, żeby móc 
potem z czegoś zejść. Jaka była nasza propozycja? Co 
osiągnęliśmy, to wiemy. A o ile, można powiedzieć, 
ustąpiliśmy w ramach negocjacji? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Nie mam entuzjazmu wobec przedstawiania zbyt 

wielu detali negocjacji, które ze swojej natury były 
przymknięte. Myślę, że byłoby nielojalne wobec stron, 
które brały udział w tych negocjacjach, by omawiać 
te negocjacje z nadmiernymi detalami, ale mogę po-
wiedzieć tak. Zależało nam w oczywisty sposób na 
tym, aby potencjalne koszty zmian w prawie wtórnym 
w zakresie koordynacji świadczeń społecznych były 
możliwie małe. Stąd jednym z kluczowych postulatów 
w ostatniej fazie negocjacji było wpisanie do mecha-
nizmu indeksacji poziomu analogicznych świadczeń 
w kraju zamieszkania dziecka. To niestety wyciekło 
za szybko – nie wiem jak, ale tak się stało – i sta-
ło się faktem publicznym już w trakcie szczytu. To 
był klucz… Na samym początku – to można łatwo 
zadeklarować, bo to było przedmiotem publicznych 
deliberacji – w oczywisty sposób postawiliśmy bar-
dzo wyraźną czerwoną linię, jeśli chodzi o jakiekol-
wiek instrumenty, które by podawały w wątpliwość 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

To znacząco wykracza poza tę debatę. Bo ludzie 
podejmują życiowe decyzje o migracji i, co więcej, 
o założeniu rodziny za granicą zapewne z bardzo 
poważnych powodów. I zapewne jeden instrument 
nie jest w stanie tych powodów nagle unieważnić 
i podać w wątpliwość. Z całą pewnością jest jednak 
tak, że tylko od państwa polskiego zależy, czy mło-
dzi ludzie będą widzieli sens pozostania w Polsce 
i stabilizacji życiowej w Polsce. To jest odpowiedzial-
ność tylko i wyłącznie nasza. Szukanie negatywnych 
bodźców poza granicami nie ma sensu – prawda? To 
jest nieuczciwe stawianie sprawy. Ludzie mają prawo 
wyjeżdżać, nikt tego prawa nie powinien im odbie-
rać. Powtarzam: mają prawo wyjeżdżać. Ale politycy 
w kraju powinni sobie zadawać pytanie, dlaczego 
ludzie to robią, dlaczego uznają… Przecież taki krok 
nigdy nie jest zupełnie neutralny. Nie sądzę, żeby 
wszyscy widzieli same zalety, same plusy wyjazdu. 
Taki krok wiąże się z nadszarpnięciem stosunków 
rodzinnych, towarzyskich, samej takiej infrastruktury 
kulturalnej, życiowej społecznej – wszystko to się 
zmienia, i to nie zawsze musi być postrzegane jako 
tylko i wyłącznie przygoda. Taka jest więc odpowie-
dzialność państwa polskiego. I debata w tej sprawie 
coś tam nam mówi, ale to jest tylko fragment.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, jeśli można 

prosić… Pan minister powiedział podczas wystąpie-
nia, że jako Polska byliśmy przeciwni mocniejszym 
elementom nadzoru, jeżeli takowe byłyby wprowa-
dzone, nad strefą euro. Czyli rozumiem, że strefa euro 
może mieć mocniejsze elementy nadzoru, szczegól-
nie, jak rozumiem, finansowego i prawnego, my tym-
czasem chcielibyśmy niektórych elementów, w sensie 
nadzoru, nie mieć tak ostrych. Czy mógłby pan mi-
nister wymienić 1, 2, 3 przykłady, o które chodzi? To 
jest pierwsze pytanie.

I pytanie drugie. Panie Ministrze, to bardzo do-
brze, że doszło do tego, co dzisiaj pan minister pre-
zentuje, a mianowicie do porozumienia, oczywiście 
z wszelkimi stratami, bo każda ze stron musi ponieść 
stratę, ale generalnie jest to na pewno sukces Unii 
Europejskiej, w tym również Polski. Proszę mi jednak 
powiedzieć, jeżeli można to ujawnić, czy my jako pol-
ski rząd robiliśmy szacunki co do tego, że wynik tych 
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nadzór finansowy właśnie z uwagi na to, że nie ope-
rują tą samą walutą. Polska w tym kontekście może 
podejmować decyzje takie, jakie uważa za stosowne 
z punktu widzenia swojego własnego systemu ban-
kowego, swoich własnych instytucji finansowych 
i swojej własnej waluty. To jest wystarczające pole 
manewru, właściwe pole manewru, które zabezpie-
cza prawa państw spoza strefy euro do właściwego, 
proporcjonalnego kształtowania swojego systemu 
nadzoru finansowego.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
przepraszam… Panie Ministrze, jeśli mogę przy-
pomnieć, to prosiłem o komentarz dotyczący relacji 
kompromis – polityka obronna.)

A tak… Ta sprawa była wielokrotnie prostowa-
na przez ministra Waszczykowskiego. Tego typu 
iunctim negocjacyjnego nie było. Oczywiście żyje-
my w świecie zależności i każde z tych państw trwa 
w określonej, dużo szerszej niż to porozumienie, rze-
czywistości politycznej, co jest jasne. Ale nie było 
żadnego bezpośredniego iunctim między kwestiami 
ściśle należącymi do tego porozumienia a jakimikol-
wiek innymi aspektami naszych wzajemnych relacji 
z Wielką Brytanią, z Unią Europejską czy NATO. To 
było jakieś przesłyszenie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani minister Anders, proszę.

Senator Anna Maria Anders:

Przepraszam, że się śpieszę, ale muszę wyjść…
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo! Mam pytanie, które dotyczy paszportów. 
Ci Polacy, którzy tam są, tam już są, ale ci… Jeżeli 
Wielka Brytania wyjdzie z Unii, to dla tych Polaków, 
którzy tam by chcieli pojechać i pracować, droga 
zostanie zamknięta. Paszporty nas wszystkich się 
zmienią; to już nie będzie paszport Unii Europejskiej.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jestem przekonany, że gdyby Wielka Brytania 

wyszła z Unii Europejskiej, będzie traktowała pasz-
porty unijne i nieunijne w ten sam sposób jako kraj, 
który jest poza strefą Schengen, kraj, który respektuje 
dokumenty wydawane wewnątrz Unii czy też poza 
Unią Europejską. Nie sądzę, żeby doszło…

(Senator Anna Maria Anders: Dokumenty może 
tak, ale…)

…w tym względzie do jakiegoś tąpnięcia.

zachowanie traktatowej zasady swobody przepływu 
osób. A więc jakiekolwiek nadzwyczajne środki, któ-
re mogłyby być przyjęte i nazwane mechanizmem 
bezpieczeństwa, musiałyby trzymać się traktatu tak, 
jak to jest rozumiane – ta zasada częstokroć trafia 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Ta 
zasada swobody oczywiście nie jest zasadą uniwersal-
ną, która kończy dyskusję na każdy temat związany 
z przemieszczaniem się obywateli, pracowników mi-
grujących. Ona jest kształtowana bardzo detalicznie, 
także w korelacji do sytuacji na rynku pracy, wypor-
ności świadczeń społecznych itd. To wymaga precy-
zji. Zapisy odnoszące się linii orzeczniczej Trybunału 
Sprawiedliwości znalazły się w tym porozumieniu, 
co zakorzenia to porozumienie w jakimś trwalszym 
gruncie prawnym, nie tylko w politycznym ocze-
kiwaniu, w takim a nie innym rozumieniu ogólnej 
zasady traktatowej.

Jeśli chodzi o szacunki, to one dzisiaj nie są do 
przeprowadzenia z jednego powodu – implementacja 
porozumienia wymaga zmian w prawie wtórnym, np. 
ukształtowania algorytmu indeksowania świadczeń, 
a my nie wiemy, jak ten mechanizm będzie wyglą-
dał. Będziemy starali się, aby on możliwie dalece 
uwzględniał element analogicznych świadczeń. To 
zdecyduje o poziomie zmian w przypadku zastoso-
wania tego mechanizmu. Szacunki, którymi się po-
sługiwaliśmy, to szczegółowe, możliwie szczegółowe 
dane statystyczne mówiące o tym, jak duże grupy 
osób są beneficjentami poszczególnych świadczeń. 
Te szacunki z punktu widzenia debaty publicznej 
w Wielkiej Brytanii pokazywały, że problem jest na-
tury znacznie bardziej politycznej niż budżetowej. 
Eksportowanie świadczeń, tzw. eksportowanie świad-
czeń dziecięcych stanowi naprawdę bardzo niewielką 
frakcję budżetu świadczeń społecznych w Wielkiej 
Brytanii, ale z powodów percepcyjnych, z powodu 
tego, jak jest spostrzegane, jak jest odbierane z punktu 
widzenia zasady sprawiedliwości tego systemu, wciąż 
jest stosunkowo wybuchowym elementem debaty pu-
blicznej w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli chodzi o nadzór finansowy w strefie euro, 
to być może nie wyraziłem się ściśle. Porozumienie 
zakłada możliwość zróżnicowania nadzoru finanso-
wego. W pierwszej fazie budowania unii bankowej 
Wielka Brytania stała na stanowisku – to było bez-
pośrednio po kryzysie czy w trakcie kryzysu – że 
jej oczekiwania w zakresie nadzoru finansowego są 
wyższe niż unijne. To jest kwestia interpretacyjna, 
to wysoce techniczna legislacja, a chodziło o to, aby 
uznać prawo innych stref walutowych, jurysdykcji, 
które posługują się inną walutą, do tego, żeby w inny 
sposób, w sposób zróżnicowany, mogły kształtować 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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te negocjacje będą postrzegane jako coś, co zmieniło 
wektor postępowania.

Jedno można powiedzieć na pewno. To jest bardzo 
niestandardowe rozwiązanie. To jest rozwiązanie, któ-
re nakłada, próbuje nałożyć na porządek traktatowy 
taką nakładkę, aby było miejsce na różne oczekiwa-
nia, zróżnicowane oczekiwania względem procesu 
integracji. Bezpośrednio dotyczy nawet zasady, która 
do tej pory była takim paradygmatem naczelnym, 
czyli ever closer union, interpretuje ją w sposób za-
wężający i, powiedzmy, na życzenie. Można uznać, 
że jest pewnego rodzaju zjazd, jakaś zwrotnica, ale 
czy to będzie bardzo przełomowe, to dzisiaj trudno 
ocenić.

Myślę, że jesteśmy w ogóle w procesie adapta-
cyjnych zmian, które z różnych powodów w różnych 
państwach będą oczekiwane, i ta sprawa niczego, jak 
myślę, nie zamknie raz na zawsze. To jest przetarcie 
szlaku do rozwiązań niestandardowych, nietypowych, 
nieortodoksyjnych.

Do czego nas to doprowadzi, to dzisiaj bardzo 
trudno powiedzieć. To może być adaptacja, która bę-
dzie nam się podobała, bo to może być Unia, w której 
łatwiej jest znaleźć dla siebie miejsce i swobodnie 
operować, ale to może być również adaptacja, któ-
ra nam się nie będzie podobała, może to być Unia 
kompletnie poszatkowana, ze wspólnym rynkiem, 
który jest kompletnie rozsypany, de facto podzielony. 
Bardzo trudno to przewidzieć.

To jest powód, dla którego Polska powinna bardzo 
intensywnie włączać się w tego typu debaty, nawet 
jeżeli one bezpośrednio, czasem pozornie, a czasem 
faktycznie, nas nie dotyczą. Przyszła architektura 
Unii, dynamika, to, w którym kierunku ten organizm 
pójdzie, ma dość duże znaczenie dla tego, jak Unia 
będzie oddziaływała na nasze warunki rozwoju, na 
nasze bezpieczeństwo. Nie każdy scenariusz zmia-
ny… Ja jestem zwolennikiem zmiany, zwolennikiem 
adaptacji, ale nie każdy scenariusz adaptacji i nie każ-
dy scenariusz zmiany będzie dobry.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
dziękuję za przygotowanie tego porozumienia i jego 
wynegocjowanie, bo to jest ważne, żeby to wy-
brzmiało, że polska dyplomacja zabezpiecza interes 
najliczniejszej grupy migrantów, jaka znalazła się 
poza granicami naszego kraju, w warunkach, jakie 
były możliwe przy stole negocjacyjnym.

Senator Anna Maria Anders:

Ja rozumiem, ale jeżeli ktoś, kto teraz… Ja w ogóle 
nie myślę, że Anglia wyjdzie z Unii, ale jeżeliby wy-
szła i ktoś by chciał tam pojechać, żyć i pracować, to 
będzie mu bardzo trudno. Już teraz Wielka Brytania 
robi wielkie trudności wszystkim, którzy chcą tam 
pojechać. Tak że dla nas nie będzie specjalnie ko-
rzystne, jeżeli ona wyjdzie z Unii.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jeżeli chodzi o sam fakt podróżowania, nieko-

niecznie świadczenia pracy, bo tutaj warunki mogą się 
zmienić, to myślę, że warunki się nie zmienią. Wielka 
Brytania jest w tym samym stopniu otwartym krajem 
wobec państw Unii Europejskiej, jak i państw spoza 
Unii Europejskiej. W tym samym, czyli względnym.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy w pana 

ocenie te negocjacje lutowe 2016 r. i ta debata – przy 
okazji Brexitu na pewno omawiano inne aspekty spo-
sobu funkcjonowania instytucji unijnych, deficytu 
demokracji w Unii Europejskiej i innych tego typu 
zjawisk – to jest moment przełomowy, odejście od 
koncepcji „więcej Unii”? Tę koncepcję lansuje część 
urzędników Unii Europejskiej, przede wszystkim po-
lityka niemiecka. Uważa się, że rozwiązanie wszel-
kich problemów Unii Europejskiej to koncepcja „wię-
cej Unii”, czyli pójście w mocniejszą stronę, w stronę 
federalizacji, i stworzenie jednego państwa, czyli, jak 
to się publicystycznie mówi, Stanów Zjednoczonych 
Europy. Czy w pana ocenie te negocjacje i ta dyskusja 
powstrzymały ten proces, czy są tylko takim przy-
stankiem na drodze powstrzymywania tego procesu? 
Jak by pan oceniał spór o koncepcję przyszłości Unii 
Europejskiej? Czym tak naprawdę Unia Europejska 
miałaby być? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Myślę, że przełomowość procesu widać lepiej 

w dłuższej perspektywie, kiedy można to zobaczyć 
na naprawdę dużym planie historycznym. Być może 
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(senator R. Majer) do mnie to nie dotarło. Mianowicie chodzi mi o to, 
czy podczas tych negocjacji była mowa o reformie 
instytucji unijnych, to znaczy samych instytucji, które 
zarządzają Unią Europejską. W wypowiedziach pre-
miera Camerona w ogóle przed rozpoczęciem tych 
negocjacji i tą całą, nazwijmy ją, ofensywą politycz-
ną w Wielkiej Brytanii w kwestii statusu Wielkiej 
Brytanii w ramach Unii Europejskiej ten motyw był 
dość mocno przez niego akcentowany. W informa-
cjach, które pojawiały się w Polsce, głównie koncen-
trowano się – i słusznie – na kwestii pozycji Polaków, 
którzy czasowo czy dłużej przebywają w Wielkiej 
Brytanii, a te aspekty jakby trochę umknęły. Czy 
tutaj był jakiś element negocjacyjny i jakieś wiążące 
postanowienia lub wskazanie, że być może będzie 
jakiś przegląd, jakiś screening, będzie jakaś debata 
odłożona w czasie? Prosiłbym, żeby pan minister ze-
chciał na to pytanie odpowiedzieć.

I drugie moje pytanie, które trochę może wycho-
dzi poza materię tego punktu, w ramach którego pan 
minister występuje przed Wysoką Izbą, ale trudno. 
Chciałbym mimo wszystko poprosić pana o komen-
tarz do referendum w Holandii, ponieważ w tej chwi-
li opinia publiczna na ten temat jest dość szeroko 
informowana, jest fala komentarzy. Jakie mogłoby 
być stanowisko rządu polskiego czy jak polski rząd 
postrzega tę kwestię? Ja przypomnę tylko, że jest to 
bodajże drugie referendum w Holandii, bo przecież 
pierwsze dotyczyło konstytucji europejskiej, kiedy 
Holendrzy powiedzieli „nie”. Mało tego – i to jest 
ciekawe, bo w Polsce część mainstreamowych me-
diów przedstawia, że ten, kto ma wątpliwości, jest 
oszołomem, a w krajach starej Unii są tacy prawdzi-
wi Europejczycy – okazuje się, że tzw. prawdziwi 
Europejczycy, czyli mieszkający w krajach starej 
Unii, mają dość sceptyczny stosunek do integracji 
naszego kontynentu, i to nie jednostkowo, tylko, po-
wiedziałbym, w przypadku takich aktów jak refe-
rendum, bo przecież we Francji też była odrzucona 
sprawa konstytucji europejskiej, o czym dzisiaj się 
już zapomina. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Referendum holenderskie dobrze pokazuje, że 

wątpliwości dotyczące przyszłości Unii czy wąt-
pliwości dotyczące w tym wypadku stopnia odpo-
wiedzialności Unii za wschodnie sąsiedztwo mogą 
przerodzić się w okazję do wyrażenia wątpliwości 
wobec całości Unii. Ja tak odbieram wynik tego re-
ferendum. Myślę, że w tej sprawie nie chodziło tylko 
i wyłącznie o umowę stowarzyszeniową, która była 
przedstawiana przez zwolenników jej odrzucenia 
jako krok w kierunku członkostwa. Myślę, że to jest 

Chciałbym też pana ministra zapytać, czy przed-
miotem negocjacji był margines tej grupy, która zna-
lazła się w Wielkiej Brytanii, czy w jakiejś mierze 
te rozmowy dotyczyły również osób bezdomnych. 
Pytam, ponieważ obok 800 tysięcy Polaków, którzy 
przebywają w tej chwili w Wielkiej Brytanii, jest też 
niestety niechlubna liczba osób bezdomnych i one 
są bezdomne poza granicami naszego kraju. Rząd 
Wielkiej Brytanii przed kilku laty przekazywał 
znaczne środki na projekty, które przeciwdziałały 
tej bezdomności, ale z biegiem lat te projekty się 
wykruszyły. W tej chwili nasi bezdomni korzystają 
z ogólnych praw, tak jak inne nacje, które znalazły się 
poza krajami, a są na gruncie brytyjskim. Chciałbym 
wiedzieć, czy w ogóle ta tematyka w jakikolwiek spo-
sób przy stole negocjacyjnym się pojawiła, czy o tym 
dyskutowano, czy było rozważane, w jakiej formie 
można wesprzeć tę grupę społeczną. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Ta sprawa nie była kluczowym elementem, choć 

gdzieś w kontekście się pojawiała. Państwo brytyjskie 
oczywiście jako cywilizowany kraj nie będzie podej-
mowało działań, które stawałyby w poprzek oczekiwa-
niom humanitarnym. A co jest w interesie bezdomnych 
migrujących, to jest bardzo otwarte pytanie, ponieważ 
tak naprawdę w takiej sytuacji utrzymywanie bezdom-
ności czy też nieodpowiadanie na problem bezdomno-
ści może być czynnikiem, który będzie tę bezdomność 
tylko poszerzał. Jest tu kwestia odpowiedzialności 
państwa, z którego ta migracja następuje, i państwa 
przyjmującego, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
sobie z tym naprawdę radzić. Pasywne oczekiwanie, 
przekonanie, że jakoś to będzie, pasywne przyglądanie 
się temu, że ta grupa rośnie – dzisiaj to nie ma miejsca, 
ale był taki moment, kiedy ta grupa rosła – nie jest 
rozwiązaniem. Wspólna odpowiedzialność państwa 
przyjmującego i państwa, z którego pochodzi ta migra-
cja, jest rzeczą ważną, tyle że to jest poza tą dyskusją. 
Tak czy inaczej musi to być rozwiązywane, ale samo 
porozumienie nie wpływa na to w żaden sposób.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja bym jeszcze podrążył to, o co 

pytałem, chociaż może pan już o tym mówił, ale jakoś 
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dokładanie takiego elementu spowodowałoby, że nie 
skończylibyśmy tego szybko – a czas też odgrywał 
w tym pewną rolę – nikt też nie był zainteresowany, 
żeby przeciągać tę sprawę zanadto.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, ja rozumiem, że te negocjacje nie 

były prowadzone pomiędzy Wielką Brytanią a resztą 
Unii Europejskiej czy też pomiędzy Wielką Brytanią 
a Polską, ale każde z państw mogło tam jakby arty-
kułować swoje interesy. Chciałbym tu zapytać pana – 
jeśli oczywiście może pan to zdradzić – jaka była rola 
Niemiec w trakcie tych negocjacji. Na czym z tych 4 
obszarów, które pan wymienił, oni się koncentrowali, 
jak intensywnie i w jakim stopniu ich stanowisko było 
zbieżne ze stanowiskiem Polski?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Stanowiska Niemiec i Polski były bardzo zbieżne 

w jednej sprawie, a mianowicie w zakresie przeko-
nania, że to porozumienie powinno dojść do skutku, 
że powinniśmy mieć szybko sensowne porozumienie, 
tak aby ułatwić pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej. W tej sprawie mieliśmy bardzo dobre 
porozumienie i, jak myślę, dobre wzajemne rozumie-
nie tego, jaka jest natura tego procesu – poza tymi 
elementami, o których w ramach procesu negocja-
cji mówimy. Jeśli chodzi o skale zainteresowań, to 
w tym przypadku skale były chyba akurat odwrotne, 
ponieważ z niemieckiego punktu widzenia proble-
my związane ze swobodnym przepływem osób nie 
odgrywały aż tak kluczowej roli, natomiast dość de-
taliczne zmiany w zakresie architektury strefy euro 
mają z niemieckiego punktu widzenia oczywiście 
znaczenie absolutnie kluczowe, myślę więc, że punkt 
ciężkości w niemieckim przypadku był znacznie bar-
dziej przesunięty w tę stronę. I oczywiście w znacznie 
większym stopniu niż w polskim przypadku Niemcy 
zwracali uwagę na to, w jaki sposób będzie ukształ-
towana metaarchitektura, czyli ever closer union, 
czyli jakby przyszłość Unii. Niemcy nie należały do 
tych krajów, które w jakiś bardzo nerwowy sposób 
reagowały na dotykanie tej sprawy. Były zaintereso-
wane przede wszystkim kompromisem, ale rozumiały 
racje tych krajów – takich np. jak Belgia – które zde-
cydowanie i wyraźnie sceptycznie podchodziły do 
prób kalibracji tego architektonicznego elementu. Ale, 

wyraz nieufności wobec instytucji unijnych. I to jest 
zła wiadomość, bo zablokowanie procesu ratyfikacji 
umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą to nie jest dobra 
wiadomość. Polska będzie czekała na rozwiązania, 
na to, w jaki sposób odebrane zostaną wyniki tego 
referendum przede wszystkim przez rząd holenderski, 
bo dzisiaj to jest odpowiedzialność przede wszystkim 
administracji holenderskiej. I tego dotyczyła ponie-
działkowa rozmowa pani premier Szydło z panem 
premierem Rutte. Spodziewaliśmy się tego, że wynik 
może być podobny, ale nie spodziewaliśmy się, że 
będzie dokładnie taki. Niektórzy sądzili, że być może 
referendum będzie niewiążące, ale to jest wewnętrzna 
sprawa Holandii. Dzisiaj rząd holenderski musi zna-
leźć rozwiązanie, żeby w dobry sposób zaadresować 
wątpliwości, w dobry sposób odpowiedzieć na wąt-
pliwości, które w tym referendum zostały wyrażone, 
a to są różne wątpliwości. Myślę, że rząd holenderski 
potrzebuje po prostu czasu na to, żeby zaproponować 
jakieś wyjście z tej sytuacji. To oznacza, że potrze-
bujemy pewnie tygodni, nie dni, na to, żeby znaleźć 
jakieś rozwiązanie, ale jest to sprawa odpowiedzialno-
ści rządu holenderskiego. Polska jest otwarta na każde 
rozwiązanie, które by przybliżyło jednak możliwość 
dokończenia tego procesu w taki sposób, który za-
dowoliłby wyborców holenderskich, a jednocześnie 
pozwoliłby na to, aby proces stowarzyszenia mógł 
być kontynuowany.

Jeśli chodzi o instytucje, to bezpośrednio o insty-
tucjach przy tej okazji nie rozmawiano, ponieważ to 
implikowałoby rozmowy o zmianie traktatu, a tego 
wszyscy dzisiaj się boimy. Nie jesteśmy na to przy-
gotowani, by wprost o zmianie traktatu rozmawiać. 
Myślę, że żadna ze stron, z różnych bardzo powodów, 
nie jest do tego przygotowana i nie jest zainteresowana 
tym, aby rozmowy o zmianie traktatu przyspieszać. 
A więc bezpośrednio o instytucjach nie rozmawiano. 
Ale wiele postanowień porozumienia implikuje zmia-
ny instytucjonalne wewnątrz Unii, rola parlamentów 
narodowych jest najwyraźniejszym tego przejawem, 
ale również interpretacyjny element dotyczący ever 
closer union. To jest pośrednie oddziaływanie na 
porządek instytucjonalny, zobowiązanie do tego, by 
Komisja Europejska i państwa członkowskie w więk-
szym stopniu zajęły się poprawą jakości regulacji, 
a tak naprawdę redukcją regulacji, bo jest wyraźnie 
wskazany taki kierunek. To oddziałuje również na po-
rządek instytucjonalny i to będzie implementowane. 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lep-
szego stanowienia prawa już zostało przyjęte, a więc 
pośrednio oddziałuje na porządek instytucjonalny. 
Ale rozmowy wprost o instytucjach przy tej oka-
zji nie było, ponieważ wszyscy mieli poczucie, że te 
negocjacje i tak są już dość skomplikowane, a więc 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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instrumentów takiego typu. Wielka Brytania co do 
zasady popiera polskie cele w zakresie dywersyfi-
kacji co do kształtu rynku. Tutaj, mimo bardzo czę-
stych wątpliwości czy sceptycyzmu wobec rozwoju 
brukselskiego czy wspólnotowego aspektu jednej czy 
drugiej polityki, w przypadku polityki energetycznej 
nie natrafiamy na takie problemy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej zgłoszeń.
Informuję, że sekretarz stanu w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych, pan Konrad Szymański, zo-
bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytanie zadane przez pana marszałka Borusewicza.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę wyrazić pewne uznanie dla pana ministra 

w zakresie elastyczności, biegłości w wyrażaniu opi-
nii na temat procesów związanych z negocjacjami 
z Wielką Brytanią, tzw. Brexitem. Jednakże poza tą 
poprawnością wybija się jednak brak konkretnego 
stanowiska Polski w tej sprawie. Często pan mini-
ster kamufluje to korzyściami, zakrywa to pojęciem 
kompromisu. Są to skądinąd pojęcia poprawne i w po-
lityce dopuszczalne. Jednakże nie kto inny, tylko 
rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił w ramach 
dobrej zmiany bardziej akcentować lub wręcz ak-
centować element polski, interesy Polski. I za tym 
określeniem kryje się bardzo dużo wyspecyfikowa-
nych pojęć, które nazwałbym nawet reakcyjnymi 
w stosunku do działań dotychczasowych ekip rzą-
dowych w Polsce – wszystkich, nie tylko Platformy 
Obywatelskiej. Wspomniane kwestie można sprowa-
dzić do… Powiem o najważniejszych. Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości m.in. dogadał się z Wielką Brytanią 
w kwestii tego, że procesy integracyjne powinny zo-
stać zahamowane, a przynajmniej, jak podpisano 
tu, w Warszawie, kiedy pani premier Szydło… że 
nie powinny ulegać rozwojowi. Ta ogólna formu-
ła… To przecież nie jest tak, jak myśli pan senator 
Jackowski, że to miało oznaczać rozwój w kierunku 
refederalizacji. Chodzi o to, żeby np. w sprawach dość 
przyziemnych, regulacji… żeby rynek siły roboczej, 
rynek usług, rynek kapitału mógł być sprawniejszy. 
To wszakże nie implikuje konieczności wyostrzania 
procesów integracyjnych w kierunku politycznym. 

tak jak mówię, zasadniczym spójnym celem Polski 
i Niemiec w tych negocjacjach było przekonanie, że 
to porozumienie musi być dobre, zbalansowane i musi 
być przyjęte, tak aby dało szanse na to, by brytyj-
ski rząd mógł wiarygodnie zabiegać o pozostanie 
Wielkiej Brytanii w Unii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej…
(Senator Jan Rulewski: Jak to?)
(Senator Stanisław Kogut: Daj spokój.)
Proszę bardzo, pan senator Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: Wydaje mi się, że osiągnę-

liśmy kompromis…)
Ale nie… Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, Wielka Brytania popiera budowę 

Nord Stream II, a nawet, jak się wydaje, uczestniczy 
w tej budowie. Z jednej strony my tutaj mówimy, 
że jesteśmy przeciwni politycznej funkcjonalno-
ści, a z drugiej strony domagamy się, żeby Wielka 
Brytania kosztem interesu ekonomicznego odstąpiła 
od tego. Jakie jest stanowisko Wielkiej Brytanii w tej 
sprawie? I czy możemy liczyć na sojusznika?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
W przypadku konsorcjum Nord Stream II jedna 

z firm jest firmą brytyjsko-holenderską, ale to nie 
implikuje w odniesieniu do rządu brytyjskiego ja-
kichkolwiek działań, które byłyby przeciwne badaniu 
tego projektu i ocenie tego projektu z punktu widzenia 
prawa europejskiego. Dwukrotnie wprowadziliśmy 
– z brytyjskim poparciem – do konkluzji kolejnych 
szczytów zapisy, które szły w kierunku oceny pro-
jektu Nord Stream II pod kątem prawa europejskiego. 
Wielka Brytania, tylko z tego powodu, że zaangażo-
wana jest w to jedna z firm brytyjsko-holenderskich, 
nie oponowała przeciwko temu. Nie jest to jednak 
rząd, który tak jak rząd polski, słowacki, litewski, es-
toński czy rumuński bardzo aktywnie zabiera głos we 
wspomnianej sprawie. To jest raczej brak sprzeciwu, 
przekonanie, że sprawa ta nie powinna być trakto-
wana w jakikolwiek nadzwyczajny sposób i że Unia 
Europejska powinna tutaj odegrać swoją własną rolę. 
To nie jest przedmiot kontrowersji. Wielka Brytania 
nie wyraża żadnego sprzeciwu wobec rozwoju prawa 
energetycznego w obszarze, który mógłby dotyczyć 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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(senator J. Rulewski) Tymczasem w tych negocjacjach gdzieś tam po ko-
rytarzach krąży hasło kolejnego rabatu dla Wielkiej 
Brytanii. Należy zatem postawić pytanie, czy meto-
dologia tych negocjacji, jak powiadam, słuszna co 
do potrzeby zawierania kompromisu… Tak, można 
i trzeba zawierać kompromisy, ale kompromisy nie 
mogą odbywać się kosztem wartości. Można zaprosić 
Wielką Brytanię na obiad, ale nie przekreślając po-
trzeby funkcjonowania restauracji. A wydaje się, że 
polski rząd, mimo tak dobrej znajomości m.in. faktów 
prezentowanych przez pana ministra, w gruncie rze-
czy w tych negocjacjach poszedł za daleko. Wcześniej 
już ujawnił, że jest skłonny nie tylko stawiać obiad 
Wielkiej Brytanii, ale również doprowadzić do de-
molki restauracji, czyli Unii Europejskiej. To jest, 
uważam, naruszenie żywotnych interesów Polski.

Ile, Panie Marszałku, mam jeszcze czasu?
(Wicemarszałek Adam Bielan: 2 minuty.)
(Senator Alicja Zając: Koniec.)
Warto powiedzieć, że za parę dni jedziemy, żeby 

czcić jeden z największych kontraktów politycznych, 
jaki zawarła suwerenna Polska poprzez przyjęcie 
chrztu europejskiego, poprzez włączenie się w cykl 
cywilizacyjny państw chrześcijańskich, państw, które 
już wkrótce narzuciły światu standardy praw człowie-
ka, parlamentaryzmu, sprawiedliwości społecznej. 
Twierdzę, że kontrakt z Unią Europejską, zapoczątko-
wany przed 2004 r., jest tym samym. A kto wie, czy 
nie jest większy. Co więcej, trwa już nieprzerwanie od 
12 lat, przynosi ewidentne korzyści nie tylko państwu, 
jak to miało miejsce podczas chrztu, ale każdemu 
obywatelowi. Polska w wyniku tego kontraktu nie 
tylko stała się bogatsza, uniknęła ruiny, którą napo-
tykamy właśnie za naszymi wschodnimi granica-
mi, lecz także stała się rzeczywiście pełnoprawnym 
uczestnikiem procesów, i to kształtującym Europę nie 
tylko poprzez funkcje, ale poprzez wejście w system 
decyzyjny, w system partycypacji finansowej na ogół 
korzystny dla Polski. Igranie sobie z tym traktatem 
poprzez prezentację indywidualnych, egoistycznych, 
politycznych, zresztą na szczęście sezonowych, ocze-
kiwań jest działaniem szkodliwym dla Polski.

Wnoszę o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość konty-
nuowało politykę dobrej zmiany przez to, że będzie 
nas jeszcze bardziej integrowało z Unią Europejską, 
zamiast stawiać na procesy egoistyczne, w tym przy-
padku wyspiarskie, czy też procesy dezintegracji tego 
najbardziej udanego projektu gospodarczego i spo-
łecznego na świecie, projektu, o którym marzą dzisiaj 
setki milionów uchodźców i do którego zmierzają. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.

Tu zaś dogadano się z rządem Camerona, mając na 
uwadze pieniądze, przede wszystkim pieniądze, a nie 
idee, że wspomniane procesy mają być przyhamo-
wane.

Drugim wymiarem polityki PiS nie jest wykorzy-
stywanie wprowadzania waluty euro dla interesów 
Polski, ale doktrynalna niechęć wobec waluty euro, 
którą już dzisiaj dysponuje, obraca – a jestem prze-
konany, nawet indywidualnie się o tym przekonałem 
– 300 milionów czy 400 milionów ludzi. Waluty, która 
jest istotnym elementem rynku finansowego, nota-
bene stabilizującym sytuację na świecie. Ale głosy, 
które płynęły z Torunia, mówiły coś innego. Nie in-
teres Polski, ale przyzwyczajenie, jakaś zła tradycja 
– jak gdyby nie było już tak w Polsce, że obracaliśmy 
różnymi monetami, nie tylko zaborców, ale również 
monetami bitymi poza granicami naszego państwa 
bądź wprowadzanymi do obiegu spoza nich.

Rząd Beaty Szydło krzyczał na cały świat, że 
Polska jest podbijana przez wysoko rozwinięte pań-
stwa czy też kapitały i konsorcja, a w związku z tym 
trzeba zamknąć granice nieco albo bardzo mocno, np. 
przy okazji kolejnej odbudowy przemysłu okrętowe-
go, przemysłu morskiego, a jednocześnie zgodził się 
wobec jednej z, powiedzmy, potęg gospodarczych, 
w tym finansowych, Wielkiej Brytanii, na popieranie 
konkurencyjności. Popieranie konkurencyjności to 
jest bardzo pozytywne hasło, ale to jest jednocześnie 
zagrożenie dla interesów Polski, zwłaszcza w obrocie 
finansowym. W połączeniu z brakiem euro i występo-
waniem jednak słabej wobec funta złotówki oznacza 
to, że polski rząd udziela zdecydowanego poparcia 
funtowi, degradując oczywiście euro, które jest wa-
lutą niemającą swojego narodowego imienia.

Polski rząd chyba nie zauważył, że Wielka 
Brytania wobec największego biorcy z budżetu jest 
stale w opozycji, jeśli chodzi o utrzymywanie tego bu-
dżetu – ja już nie mówię: jego zwiększanie. Budżetu, 
z którego Polska korzysta, z którego bierze 40%. A to 
w Polsce dla wielu miasteczek, dla wielu większych 
miast, ale również dla różnych programów – poczy-
nając od oświaty, przez badania, przez rozwój prze-
mysłu, przez budowanie właściwej polityki spójności, 
po nawiązywanie konkurencyjności – jest jedynym 
ratunkiem. Jest jedynym ratunkiem dla Polski. Wielka 
Brytania, pomna swojej siły, konsekwentnie dąży, 
zmierza do obniżenia budżetu.

Nie zdążyłem zadać pytania panu ministrowi 
– może jeszcze odpowie, ale przecież to jest moja 
wina – czy w ramach tych negocjacji nie pojawiła się 
sprawa kolejnego rabatu brytyjskiego. Jak wiadomo, 
Wielka Brytania już korzysta z rabatu na poziomie, 
o ile dobrze pamiętam, miliarda funtów, mimo że jest 
krajem wysoko rozwiniętym i dalekim od kryzysu. 
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o charakterze federacyjnym, a w ramach tego państwa 
miałoby nastąpić zjawisko, które można by określić, 
tak publicystycznie, mianem germanizacji Europy. 
To znaczy Unia Europejska ze swoimi strukturami, 
ze swoim potencjałem w gruncie rzeczy miała służyć 
do lewarowania pozycji Niemiec zarówno w Europie, 
jak i w układach globalnych. Negocjacje z lutego w ja-
kimś sensie były zimnym prysznicem dla tych kon-
cepcji politycznych. I tutaj David Cameron okazał się 
umiejętnym taktykiem. Mało tego, Niemcy realizują 
swoją długofalową politykę zagraniczną i to samo 
robi Wielka Brytania. Wielka Brytania – zwracam 
się tu do senatora Rulewskiego – miała jeden pomysł 
na politykę europejską czy realizowała jeden sposób 
prowadzenia polityki europejskiej. Mianowicie za-
wsze od kilku wieków zwalczała najsilniejsze pań-
stwo na kontynencie. Ponieważ Niemcy wyrosły za 
bardzo, Wielka Brytania zaczęła ingerować w ten 
proces w sposób bardzo przemyślany, pod pretekstem 
dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej.

Wysoka Izbo, ja nie wierzę w to, żeby Wielka 
Brytania w referendum powiedziała „nie” Unii 
Europejskiej. Wynika to z wielu przyczyn, o których 
już tutaj była mowa. Jednak trzeba też zrozumieć, 
na czym polega istota Wielkiej Brytanii, czyli, in-
nymi słowy, Zjednoczonego Królestwa, które jako 
twór państwowy polega na pewnej unii personalnej 
Szkocji, Walii, Anglii, no i Północnej Irlandii. Otóż 
o ile być może wśród Brytyjczyków nastroje euro-
sceptyczne są dość silne, o tyle wśród Walijczyków 
czy wśród Szkotów zdania są bardziej zróżnicowane, 
ponieważ są również napięcia wewnętrzne w ramach 
Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym to by 
się przekładało czy będzie się przekładało również 
na wyniki referendum, które jest zarządzone bo-
dajże na 25 czerwca, o ile mnie pamięć nie myli. 
A więc o tym czynniku trzeba pamiętać. Poza tym 
są też kwestie gospodarcze, ponieważ gospodarka 
Wielkiej Brytanii… Oczywiście Wielka Brytania 
ma Commonwealth i ma, że tak powiem, możliwości 
i tradycje wywodzące się jeszcze z poprzednich cza-
sów i w pewnej strefie gospodarczej może swobodnie 
funkcjonować. Niemniej jednak Unia Europejska jako 
wspólny rynek to jest 500 milionów konsumentów. 
Właściwie można powiedzieć, że to obszar gospo-
darczy, który ma największy produkt krajowy brutto 
w dzisiejszym świecie, a więc jest to w sumie bardzo 
atrakcyjny rynek. I obecność na tym rynku na zasa-
dach uprzywilejowanych – a takie daje członkostwo 
w Unii Europejskiej – jest bardzo istotnym elementem 
budowania pomyślności kraju. W związku z tym nie 
sądzę – nie sądzę, podkreślam – aby Brytyjczycy 
powiedzieli „nie” w referendum unijnym. 

Jednak David Cameron okazał się bardzo zręcznym 
negocjatorem. Wywalczył dla Wielkiej Brytanii coś, 
co można by określić mianem – i takie sformułowania 

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym podziękować panu mini-

strowi za to, że w tak kompetentny sposób przedstawił 
informację na temat wyników negocjacji, które miały 
miejsce w lutym 2016 r., a dotyczyły problemu fun-
damentalnego z punktu widzenia Polski, mianowicie 
kształtu i sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej.

Poza tym chciałbym na ręce pana ministra złożyć 
podziękowania rządowi polskiemu za to, że w tych 
negocjacjach wykazał, że w sposób skuteczny potrafi 
wyważać interes narodowy i interes narodowy, ale 
rozumiany szerzej, w kontekście naszego członkostwa 
w Unii Europejskiej. To jest ta sztuka, której należy 
się uczyć. Za chwilę będziemy obchodzić dwunastą 
rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej; to jest 
prawie pół pokolenia. I już pewne wzorce zachowa-
nia, sposób funkcjonowania Unii, sposób walczenia 
o swoje interesy w ramach Unii Europejskiej… No, to 
jest ten obszar, w którym polskie elity polityczne zdo-
bywają coraz większe doświadczenie. To jest ważne 
i dla przyszłości Unii Europejskiej, i dla przyszłości 
Polski.

Ja bym chciał spojrzeć na negocjacje, które miały 
miejsce, pod kątem skutków, które mogą one przy-
nieść.

Otóż trzeba powiedzieć, że premier David 
Cameron potrafił w sposób niezwykle umiejętny 
wykorzystać pewną koniunkturę polityczną, która 
istniała w Unii Europejskiej, pewne rozchwianie, 
które w tej chwili obserwujemy wewnątrz instytucji 
unijnych, i kryzysy, które trawią Unię Europejską, 
w tym kryzys migracyjny, kryzys instytucji unijnych, 
kryzys związany z deficytem demokracji w ramach 
instytucji Unii Europejskiej, kryzys gospodarczy, 
kryzys wartości, który moim zdaniem ma funda-
mentalne znaczenie, i pewne odejście od pierwotnej 
wizji Unii Europejskiej. Bo pamiętamy, że wielkim 
ojcom założycielom jednoczącej się Europy, czyli de 
Gasperiemu, Schumanowi, Adenauerowi… U pod-
staw ich wspólnych działań legła taka myśl, aby po 
prostu wykluczyć w przyszłości tak tragiczne, bezpre-
cedensowe w dziejach Europy konflikty jak II wojna 
światowa czy I wojna światowa i doprowadzić do 
europeizacji Niemiec. Niestety, od lat dziewięćdzie-
siątych była skutecznie lansowana polityka integra-
cji, czyli była tendencja do budowania elementów 
superpaństwa europejskiego, do pewnych procesów 
federalizacji. I kolejne traktaty, łącznie z traktatem 
lizbońskim, miały służyć temu celowi. Jednak to, co 
miało być polityką europeizacji Niemiec, w praktyce 
wyglądało troszeczkę tak –  zgodnie z taktyką nie-
miecką z takiego dokumentu, który ważni politycy 
chadecji na początku lat dziewięćdziesiątych ogłosi-
li – że chodziło o to, aby właśnie budować państwo 
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(senator J.M. Jackowski) Niemiec po błędach, po wywołaniu tego kryzysu 
imigracyjnego wskazuje, że następuje rekonfigura-
cja dotychczasowych zastanych układów wewnątrz 
Unii. Dziękuję bardzo panu ministrowi i rządowi, że 
trzymają rękę na pulsie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najpierw, jeśli chodzi o porozumienie zawarte 

z Wielką Brytanią, chcę powiedzieć, że nie ma ja-
kichś zasadniczych zastrzeżeń do tego porozumie-
nia. Uważam, że ta dyskusja była bardzo trudna. 
Oczywiście zawsze można osiągnąć coś więcej, ale 
doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że były to 
wielostronne negocjacje, a interesy poszczególnych 
krajów, o czym tu zresztą mówił pan minister, były 
w tej sprawie różne. Dlatego też sądzę, że trzeba ra-
czej pozytywnie ocenić tę działalność polskiej dyplo-
macji na tym akurat forum i osiągnięty tu rezultat.

A na tle tego, ponieważ ta nasza dyskusja ma 
trochę szerszy charakter… W swojej wypowiedzi 
senator Rulewski zwrócił uwagę na dalej idące 
aspekty sytuacji, jaka w tej chwili rysuje się na 
scenie europejskiej. Chcę powiedzieć, że wnioski, 
jakie powinniśmy z tego wyciągnąć – a to jest przed 
nami – są niezwykle istotne. I tu zarysowała się róż-
nica między rodzajem wniosków i sposobem, w jaki 
podchodzą do tego problemu pan senator Rulewski 
i pan senator Jackowski. Proszę spojrzeć na decyzje, 
na sposób działania Davida Camerona. Pan senator 
Jackowski w zasadzie z uznaniem mówił o premie-
rze Cameronie, że postąpił on zręcznie, wynego-
cjował ustępstwa dla Wielkiej Brytanii. W takim 
razie ja muszę zadać pytanie: dobrze, ale właściwie 
dlaczego? Co takiego się działo w Wielkiej Brytanii, 
że David Cameron porzucił ideę referendum, wiel-
kiej dyskusji z Unią Europejską, szantażowania Unii 
Europejskiej? Co takiego się w Wielkiej Brytanii 
działo? Poza tym, że był kryzys ekonomiczny, któ-
ry dotknął wszystkie kraje europejskie. Czy tam 
jest jakiś tłum uchodźców? Nie, Wielka Brytania 
jest izolowana za sprawą kanału La Manche i odpo-
wiedniej kontroli tunelu, a więc nie zna tego zjawi-
ska. Zresztą cała kampania miała charakter typowo 
nacjonalistyczny, pan Nigel Farage utworzył swoją 
partię, opierając się właśnie na nacjonalistycznych, 
jak również kłamliwych hasłach – twierdził np., 
że ekonomiczni imigranci, m.in. z Polski, szkodzą 
Wielkiej Brytanii, szkodzą obywatelom Wielkiej 
Brytanii, mimo że wszystkie analizy, które były tam 

tutaj padły – drugiego rabatu brytyjskiego. Pierwszy, 
jak wiadomo, pochodzi jeszcze z ubiegłego wieku. 
Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej 
trochę na specjalnych prawach, a w tej chwili jesz-
cze uzyskała dodatkowe elementy. Czy to oznacza 
– i o to pytałem pana ministra Szymańskiego – że 
my jesteśmy w przededniu jakichś rewizji sposobu 
funkcjonowania Unii Europejskiej, poważnej dyskusji 
o instytucjach europejskich? W moim głębokim prze-
konaniu – tak. I ja tutaj bym się zgodził z tezą pana 
ministra Szymańskiego, że być może w przyszłości 
ktoś, kto będzie pisał historię tego projektu, zwróci 
uwagę na te negocjacje nie tylko w aspekcie jednost-
kowym dotyczącym uzyskania przez Wielką Brytanię 
dodatkowych bonusów z tytułu negocjacji i pewnego 
odejścia od takiej, powiedziałbym, całościowej kon-
cepcji społecznej i gospodarczej przyświecającej Unii 
Europejskiej. Być może będzie to moment kluczowy 
w debacie na temat reformy instytucji unijnych. My 
od tej debaty – mówię „my”, mając na myśli Unię 
Europejską – absolutnie nie odejdziemy. Jeżeli słyszy-
my, że Parlament Europejski w przyszłym tygodniu 
ma przyjmować rezolucję przeciwko Polsce, to mo-
żemy zadać bardzo konkretne pytanie: gdzie jest de-
ficyt demokracji – w Unii Europejskiej czy w Polsce? 
No przecież wiadomo, że deficyt demokracji w Unii 
Europejskiej jest jednym z podstawowych słabych 
elementów, za które instytucje unijne są krytykowane. 
No przecież wiadomo, że ten deficyt jest. Nie mówią 
o nim tylko eurosceptycy czy eurorealiści, ale rów-
nież euroentuzjaści. Oni sami przyznają, że deficyt 
demokracji jest jednym z największych problemów 
Unii Europejskiej.

Mało tego, po tych referendach, które były, w kwe-
stiach integracji europejskiej – i to w krajach sta-
rej Unii Europejskiej, a nie w krajach, które weszły 
do Unii, tak jak Polska, w 2004 r., a więc w krajach 
Europy Środkowej – najlepiej widać, jak jest odczu-
wane… Widoczne jest, że coś z tym trzeba zrobić. 
Trudno w tej chwili przewidywać, jaka będzie przy-
szłość Unii Europejskiej, ale ważne jest, żeby polski 
rząd – bardzo się cieszę z tej deklaracji pana ministra 
Szymańskiego – uczestniczył we wszelkich formach 
dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej, żeby 
nie przyjmował postawy izolacjonizmu na zasadzie 
takiej, że w to, co nas bezpośrednio nie dotyczy, 
my się nie mieszamy, więc niech główne kraje Unii 
Europejskiej między sobą te kwestie układają. Nie, 
w tej chwili jesteśmy świadkami…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
…zmiany architektury wewnątrz Unii 

Europejskiej. Widzimy, że rola krajów Europy 
Środkowej wyraźnie wzrasta, a osłabienie pozycji 
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(senator M. Borowski) skich, z Unii Europejskiej, którzy tam pracują, którzy 
wykonują, można powiedzieć, znaczną część pracy, 
której Brytyjczycy nie byli w stanie w ogóle wykonać, 
o tego rodzaju sprawach, zaczął stawiać ultimatum 
i mówić: tak, tak, trzeba to zmienić, trzeba to wy-
szantażować z Unii Europejskiej.

I co się dzisiaj okazuje? Okazuje się, że jego przy-
jaciel, pan Boris Johnson, który jest bardzo popularny 
w Wielkiej Brytanii, mówi: to śmiech, to jest za mało, 
trzeba było więcej, to jest po prostu mydlenie oczu. 
Tak to wygląda.

Wnioski, jakie moim zdaniem trzeba z tego wy-
ciągnąć – dla Polski, bo nie będziemy tu uczyć in-
nych – są takie, żeby w tego rodzaju nacjonalistyczny 
czy czasem nawet szowinistyczny kanał nie dać się 
wpuścić. A takie tendencje w Polsce są i mogą się na-
silać. Ja bym apelował o to, żeby w takich sytuacjach 
rząd, wszystkie siły polityczne, które nie zgadzają się 
z takim podejściem, ze sobą współpracowały i takim 
tendencjom się przeciwstawiały.

I wreszcie taka sprawa. Jeśli chodzi o Unię 
Europejską, to ona jest w kryzysie, nie ulega wąt-
pliwości. Zaczęło się od kryzysu ekonomicznego, 
przyszedł kryzys uchodźczy, do tego doszła oczywi-
ście Grecja. To wszystko razem spowodowało pewną 
mieszankę wybuchową. Tylko, proszę państwa, co 
z tego dalej będzie? Czy będzie rozpad, czy nie będzie 
rozpadu całej Unii Europejskiej? Nie sądzę. Strefa 
euro jest już tak zintegrowana, że tam nie ma możli-
wości rozpadu. Ewentualnie można pozbyć się Grecji, 
w ostateczności, ale to wszystko. I sprawy raczej będą 
szły tak. Jeśli inne kraje, kraje, które są poza strefą 
euro, będą zbyt eksponowały swoje tzw. narodowe 
interesy – używam słów „tak zwane”, bo narodowe 
interesy są, ale bardzo często są one prezentowane 
jako nasza chata z kraja – to skończy się tym, że kraje 
strefy euro, a te tendencje już widzieliśmy, zaczną się 
bardziej integrować. Przecież już się mówiło o odręb-
nym budżecie dla tych krajów, mówiło się o innych 
ciałach, że tak powiem, które miałyby być specjalnie 
powoływane dla tej strefy. Wówczas Polska zostanie 
zupełnie na boku, kompletnie, z jeszcze większym 
kłopotem wejścia do środka.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
Dzisiaj, to jest tak jak w rodzinie, rodzina euro-

pejska przeżywa kryzys, przeżywa kłopoty, dlatego 
każdy z członków tej rodziny powinien wykazywać 
się empatią wobec pozostałych, a nie żądać dla siebie 
jakichś korzyści, nawet jeśli w jakiejś mierze byłyby 
one uzasadnione. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski po raz drugi, a więc 5 minut.

przeprowadzane przez ekonomistów brytyjskich, po-
kazywały, że ta imigracja przynosi Wielkiej Brytanii 
korzyści, że powstaje znacznie więcej produktu kra-
jowego brutto i do budżetu trafia znacznie więcej 
podatków, niż kosztują te zasiłki, które są tam wy-
płacane. Czyli nie było żadnego powodu. 

Otóż w wielu krajach zawsze można rozbudzić 
nacjonalistyczne instynkty, zawsze można po-
wiedzieć: nasz naród, nasza nacja, my jesteśmy 
zagrożeni, bo oto inni, obcy zabierają nam nasze 
osiągnięcia. To jest bardzo łatwe i obserwujemy 
to w wielu krajach europejskich. To zjawisko do 
pewnego stopnia występuje niestety także w Polsce 
przy okazji kryzysu uchodźców. I w momencie, 
kiedy powstaje ruch polityczny, który na tym gra, 
który chce w ten sposób sięgnąć po władzę, to 
obowiązkiem każdego polityka, który mieni się 
mężem stanu – a jeśli nawet nim się nie mieni, 
to przynajmniej chciałby być mężem stanu – jest 
się temu przeciwstawić, mówić prawdę narodowi 
i jednoczyć się z innymi w tym względzie, nawet 
jeśli dzielą go z nimi poglądy, np. na politykę go-
spodarczą. Ponieważ nacjonalizm, szowinizm to 
jest największe zagrożenie. To on powodował za-
wsze waśnie międzynarodowe i wojny. I pan David 
Cameron nie okazał się mężem stanu w tej sprawie. 
Pan David Cameron okazał się małym graczem 
partyjnym, politycznym, który, widząc konflikt 
w swojej partii, przyjął taką taktykę, jaką niektó-
rzy politycy przyjmują, a mianowicie przejął część 
haseł, które są oczywiście szkodliwe, ale i tak to 
zrobił, po czym powiedział narodowi: „Słuchajcie, 
no ja doceniam… Proszę na mnie głosować, ja nie 
jestem taki radykalny”. Tylko że ludzie, którzy wąt-
pią, którzy nie wiedzą, którzy się wahają, którzy 
oczekują ze strony polityków informacji, oczekują 
rozjaśnienia tych spraw, w takiej sytuacji dochodzą 
do wniosku, że chyba jednak musi być w tym ja-
kaś prawda, skoro wiodąca partia przejmuje część 
haseł. Ale czy ona jest wiarygodna? Czy to nie 
jest tylko gra polityczna? Chyba już bardziej wia-
rygodny jest pan Nigel Farage, no bo on przynaj-
mniej od początku o tym mówił. I takie są efekty 
oportunizmu politycznego, takim oportunizmem 
politycznym pan David Cameron się niestety po-
pisał i wpadł we własne sidła.

Ja też mam nadzieję, że wynik tego referendum 
będzie pozytywny dla Europy i w efekcie również dla 
Wielkiej Brytanii, prawda? Tyle że dzisiejsze sonda-
że pokazują bardzo różne rzeczy, bardzo różne. Pan 
David Cameron zamiast od początku mówić, jakie 
są korzyści z tego, że Wielka Brytania jest w Unii 
Europejskiej, jakie są korzyści z tego, że Wielką 
Brytanię zasiliły setki tysięcy imigrantów europej-
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kryzys instytucji europejskiej, kryzys demograficzny, 
kryzys gospodarczy, kryzys wartości – niestety nie 
widzę sensownych pomysłów na ich rozwiązanie. Być 
może sytuacja – podkreślam: być może sytuacja – 
wymusi, żeby odbyć poważną rozmowę na ten temat 
i pomyśleć, co dalej z Unią Europejską. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski po raz drugi, ma pan 5 mi-

nut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senator Jackowski chce ze wszystkimi zadzierać, 

nie tylko z senatorem Borowskim i ze mną, bo ze 
mną jest w dobrych układach, ale, jak widzę, z całą 
Europą. Proponuje pan jakąś nieoznaczoną wizję 
innej Europy z innymi hegemonami i z inną archi-
tekturą, tylko nie określił pan, jaka ta architektura 
miałaby być, architektura wartości czy państw… Na 
pewno powiedział pan jedno, że to ma nie być fede-
racja, ale nikt dzisiaj nie mówi o federalizacji. I dru-
ga rzecz, którą pan powiedział, jaskrawie przecząca 
rzeczywistości, że Europa jest w wielkim kryzysie. Ja 
skończyłem swoje poprzednie wystąpienie słowami, 
że do tego skryzysowanego kotła w tej chwili dążą 
setki milionów ludzi z całego świata i ci ludzie chyba 
nie są na tyle głupi, żeby pchali się tam, gdzie ich 
czeka nieszczęście. Nie pchają się do bogatej Azji, 
np. do Japonii, nie pchają się nawet do Ameryki, 
która przed nimi zatrzasnęła drzwi i zamierza paru 
ludzi, oczywiście z odpowiednim kontem, wpuścić 
na swój teren. Zatem Europa nie jest terenem rewo-
lucji ani generalnych strajków. W Europie wyciszone 
zostały prawie wszystkie już, co najbardziej pana 
boli, egoizmy narodowe, a właściwie siły narodowe. 
Nawet tak gorący teren jak Bałkany dzięki oddzia-
ływaniu europejskiemu stał się, i jest od lat, terenem 
pewnego spokoju. Co więcej, i to chyba matematyka 
przemawia, coraz więcej państw chce przystąpić do 
Europy, mając na uwadze to, o czym pan mówi, bo 
w tych państwach takie procesy się obserwuje, ma-
jąc na uwadze uprzedzenia… Więcej nawet – to nie 
są tylko państwa europejskie. Do Europy aplikuje 
Turcja, długo bo długo, ale aplikuje, daleka Armenia 
i Azerbejdżan podpisują współpracę, korzystają nie 
ze skrzydła militarnego czy politycznego Europy, 
korzystają ze skrzydła spadochronu wartości. I dla-
tego Europa, czy pan senator Jackowski chce, czy nie 
chce, będzie siłą, która będzie się rozwijała. Ważne 
jest, żeby Polska była w jądrze Europy, a nie żeby 
była takim małym klientem, który gra, o czym pan 
zresztą powiedział, na uruchomieniu sił narodowych, 

Senator Jan Maria Jackowski:

Po zakończeniu negocjacji w lutym 2016 r. w go-
dzinach nocnych, chyba o godzinie 0.10, zaczęła się 
konferencja Davida Camerona. Miałem okazję ją 
oglądać w telewizji. I David Cameron powiedział tak: 
nie kocham Brukseli, kocham Wielką Brytanię. Od 
tego zaczął swoje przemówienie. Ja bym chciał, żeby 
polski rząd, polski premier, przedstawiciele władz 
mieli taką optykę, jaką nakłada na nas konstytucja 
i jaką nakłada na nas ślubowanie, które składamy 
w tej Izbie.

Chciałbym powiedzieć, że właśnie – zwracam się 
do pana senatora Borowskiego – naiwna ideologia 
budowania takiego narodu europejskiego doprowa-
dziła instytucje unijne do kryzysu, w którym jesteśmy 
obecnie, na własne życzenie, ponieważ Europa ode-
szła od wartości, na których była zbudowana. W tej 
chwili widzimy, że naiwna jest wiara, że pozbędzie-
my się egoizmów narodowych, ponieważ Niemcy to 
jest największy egoista narodowy, jaki jest w Unii 
Europejskiej. Co robią Niemcy? Czy solidarność 
europejska dotycząca polityki gospodarczej, ener-
getycznej obowiązuje Niemcy, czy nie? To są takie 
opowieści dla biednego ludu pod tytułem: kochajmy 
się, róbmy naród europejski, kto ma wątpliwości, jest 
ksenofobem, jest nacjonalistą. Tak, nacjonalistą jest 
Cameron, nacjonalistą jest Hollande, nacjonalistką 
jest Angela Merkel, nacjonalistą jest premier Lenzi we 
Włoszech, nacjonalistą jest premier Grecji, nacjona-
listą jest Orban, wszyscy są nacjonalistami, a Polska 
jest Chrystusem narodów, ma służyć idei europejskiej, 
ma zapominać o własnym interesie…

(Poruszenie na sali)
…ma składać to na ołtarzu wspaniałego gmachu 

Unii Europejskiej. Panie Senatorze, przecież jest 
pan politykiem, niech pan będzie realistą i niech 
pan zrozumie jedną podstawową rzecz: nie byłoby 
tych kłopotów w Unii Europejskiej, gdyby zasady, 
które przyjęto, równo obowiązywały wszystkich. 
Niestety tak nie jest. To są piękne idee, ale co się 
okazuje w praktyce… To doprowadziło do kryzysu 
Unii Europejskiej. Teraz Niemcy szantażują Brukselę, 
Cameron szantażuje Brukselę i Polska musi się w tym 
wszystkim odnaleźć. Zgadzam się z panem w jednej 
sprawie, że diagnoza – to powiedział pan minister 
Szymański – rozpadu Unii Europejskiej, niekontro-
lowanego rozpadu, a takiej wizji nie możemy w tej 
chwili wykluczyć w perspektywie najbliższych lat, 
mogłaby oznaczać nieprzewidywalne skutki dla pol-
skiego bezpieczeństwa i polskiej przyszłości. I z tym 
się zgadzam, ale w ramach tego wszystkiego trzeba 
w odpowiedni sposób się poruszać i trzeba zrozumieć, 
że w tej chwili powstaje zupełnie nowa architektura 
wewnątrz Unii Europejskiej. I jeśli chodzi o te kry-
zysy, które w tej chwili mamy – kryzys migracyjny, 
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(senator J. Rulewski) Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym państwu przedstawić projekt uchwa-

ły Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pod tytułem: 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Projekt w tym kształ-
cie, który w tej chwili przedstawię, jest projektem 
opracowanym przez trzyosobową grupę historyków 
– są to pan senator Robert Gaweł, pan poseł Ryszard 
Terlecki i pan senator Jan Żaryn, czyli mówiący te 
słowa. Jak państwo widzą, treść została opracowa-
na zarówno przez przedstawiciela Sejmu, jak i przez 
przedstawicieli Senatu, ponieważ, jak za chwilę pań-
stwo usłyszą, wynika to też z treści projektowanej 
uchwały, powinna być ona czy ma być ona przeczy-
tana 15 kwietnia 2016 r. w Poznaniu jako uchwała 
wspólna Sejmu i Senatu, czyli uchwała Zgromadzenia 
Narodowego. Ta wersja, którą państwu przeczytam, to 
wersja uzyskana po dzisiejszym porannym posiedze-
niu Komisji Ustawodawczej. Komisja Ustawodawcza 
przyjęła tę wersję i skierowała do dalszego procedo-
wania, a mnie wyznaczono na osobę, która ma przed-
stawić sprawozdanie i przede wszystkim przeczytać 
treść tejże uchwały.

Jeśli państwo pozwolą, to przejdę teraz do od-
czytania projektu tejże uchwały. A zatem: „Uchwała 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia – zobaczy-
my, czy będzie to dzień dzisiejszy – w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 1050. roczni-
cę wprowadzenia chrześcijaństwa na naszych zie-
miach wyraża wdzięczność twórcom państwowości 
i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie 
trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsa-
mość.

Dziejowa decyzja księcia Mieszka I, który dzięki 
czeskiej księżnej Dobrawie przyjął chrzest w roku 
966, włączyła nas w krąg cywilizacyjny Europy za-
chodniej, co zostało rychło potwierdzone na Zjeździe 
Gnieźnieńskim w 1000 roku.

Wspólnota łacińskiej Europy dzięki Polsce po-
szerzała swój zasięg, gdy pochodząca z Węgier 
św. Jadwiga, królowa, pojęła za męża Władysława 
Jagiełłę, pierwszego z wielkiej dynastii, za czasów 
której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, 
państwo tolerancji i wielu kultur, stanowiące ewene-
ment ustrojowy na skalę ówczesnego świata.

Chrześcijaństwo przyniosło nam zbiór wartości, 
wyznaczyło kanon kultury duchowej i materialnej. 
Pod jego znakami broniliśmy europejskiego dziedzic-
twa, w 1683 – roku Wiktorii Wiedeńskiej i w 1920 
– roku zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

W długich dziejach chwały, ale i upadku 
Rzeczypospolitej, Naród Polski trwał dzięki sile 
ducha, dzięki przykładowi męczenników, od św. bi-

w wyniku których, rzeczywiście, jak powiedział 
pan senator Borowski, rozwinie się, bo to jest proces 
gospodarczy, naturalny, silne jądro tzw. euro, PiS 
wesprze Wielką Brytanię, być może Danię, a u boku 
będzie rozwijała się Wspólnota Niepodległych Państw 
na czele z Rosją. Polska znów stanie wobec problemu 
wyboru gry na wiele frontów, już nawet nie na dwa 
fronty, tylko na wiele frontów walki z zagrożeniem, 
o którym też pan mówił. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej zgłoszeń.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister Konrad Szymański chciałby 

jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do wystąpień 
senatorów?

(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma pana ministra.
Dziękuję panu ministrowi za przedstawienie 

Senatowi informacji.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski – i rozpatrzenie go 
jako punktu jedenastego porządku obrad.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 134, 
a sprawozdanie – w druku nr 134 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały…

(Głosy z sali: Nie ma go.)
Pana senatora jeszcze nie ma na sali.
(Rozmowy na sali)
Dobrze, to ogłaszam 3 minuty przerwy, do go-

dziny…
(Głos z sali: Nie, nie…)
(Głos z sali: Zawołajcie go.)
To 2 minuty przerwy, do godziny 11.10.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 08  
do godziny 11 minut 10)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) strony, żeby Sejm wprowadził słowa „Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

(Głos z sali: Ale nie możemy.)
Ja rozmawiałem w tej sprawie z Biurem 

Legislacyjnym. Biuro Legislacyjne uważa, że nie 
powinniśmy takiej poprawki wprowadzać. Niemniej 
jednak ja bardzo proszę o to, żebyśmy ją przyjęli. 
Ułatwi to nie tyle procedowanie, ile uznanie, że jest 
to uchwała jednobrzmiąca w 100%, a nie w 99,9%. 
A zatem wnoszę taką poprawkę, co siłą rzeczy po-
woduje także, że prosiłbym Komisję Ustawodawczą 
o zebranie się jeszcze dzisiaj, aby trzecie czytanie 
mogło się odbyć jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Jana Żaryna.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: czy my 

to przyjmiemy jako… Ja bym chciał zapytać o taką 
jakby formalną… Bo, jak rozumiem, piętnastego jest 
Zgromadzenie Narodowe, pierwszy raz w najnowszej 
historii poza Warszawą. Czy my w związku z tym 
przyjmiemy to, o czym tu mowa, jako jednobrzmią-
cy tekst, jako uchwałę Zgromadzenia Narodowego? 
Proszę wyjaśnić, że tak się wyrażę, meandry tej pro-
cedury, żebym dobrze zrozumiał. Dziękuję.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo. 
Procedura jest taka, że nie możemy przyjmować 

uchwał jako Zgromadzenie Narodowe. Możemy 
przyjmować uchwały tylko i wyłącznie jako Sejm 
i jako Senat. Możemy jednak – jako że Zgromadzenie 
Narodowe jest faktem – odczytywać wspólne uchwa-
ły i w ramach tego odczytywania, także jako zgro-
madzenie, np. apelować, jak w treści naszej uchwa-
ły, do rodaków. Procedura nie przewiduje jednak 
Zgromadzenia Narodowego jako strony. I stąd wziął 
się ten dylemat i to, co stanowi podwójną wykład-
nię treści pierwszego zdania. Z jednej strony logika 
wskazuje na to, że skoro Senat to uchwala, to w ta-

skupa Wojciecha do bł. księdza Jerzego Popiełuszki. 
Wyrazem tego trwania było milenijne zwycięstwo 
1966 roku, poprzedzone Jasnogórskimi Ślubami 
Narodu i Wielką Nowenną ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Wielki przełom historyczny współczesnego cza-
su, jakim było powstanie ruchu «Solidarności», 
nie byłby możliwy bez inspiracji duchowej, jaką 
przyniósł Polsce święty papież Jan Paweł II. Jego 
wybór na Stolicę Piotrową i pierwsza wizyta 
w Ojczyźnie pozwoliły narodowi poczuć się wspól-
notą. To pod znakami i symbolami chrześcijański-
mi, jak Krzyż i otoczony czcią obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, odbyła się wielka przemiana 
zniewolonego narodu, która pozwoliła odzyskać 
upragnioną wolność i odbudować niepodległe pań-
stwo.

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 
na Zgromadzeniu Narodowym apelują o uczczenie 
jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski – niech to 
źródło, z którego czerpały pokolenia, pozostanie 
obecne w naszych czasach i w przyszłości.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

To jest treść tejże uchwały. Mam jednak jesz-
cze dwie prośby, niestety będące, że tak powiem, 
w pewnym napięciu, w łączności… Ale tak to czasem 
bywa. Prośby te są następujące. Pierwsza dotyczy 
tego, że ponieważ jesteśmy właśnie pierwszą Izbą, 
która swoim werdyktem uzbroi Sejm, mający z ko-
lei podejmować tę uchwałę w przyszłym tygodniu, 
podczas najbliższego posiedzenia, to jesteśmy w za-
sadzie zobligowani do tego, żeby można było przejść 
do trzeciego czytania tejże uchwały jeszcze dzisiaj 
i żeby można było podjąć tę uchwałę na bieżącym 
posiedzeniu Senatu i na dodatek zakończyć procedo-
wanie nad nią, czyli uchwalić… I ta prośba pewnie 
byłaby jasna i oczywista, gdyby nie problem, który 
zaistniał. Problem polega na tym, że muszę wnieść 
poprawkę do przeczytanego tekstu, co powoduje, że 
Komisja Ustawodawcza musi się dzisiaj jeszcze raz, 
choćby na chwilę, zebrać.

Poprawka dotyczy nie kwestii merytorycznej, tyl-
ko dotyczy czegoś, co ma się stać w przyszłości, czyli 
15 kwietnia bieżącego roku. Uchwała powinna być 
w 100% jednobrzmiąca, a niewątpliwie jedno słowo 
będzie się potencjalnie różniło w uchwale sejmowej 
i w uchwale senackiej. I w związku z tym prośba 
o ujednolicenie. To jedno słowo to jest słowo bar-
dzo nam bliskie, a mianowicie „Senat”. Chodzi tutaj 
o pierwsze słowo omawianej uchwały. Jest prośba, 
żebyśmy zmienili tekst uchwały i wprowadzili słowa 
„Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”, a z drugiej 
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(senator J. Żaryn) nie wtrąca się w treść. W związku z tym to jest nasza 
decyzja, czy my podejmiemy taką decyzję, czy nie.

(Głos z sali: Bo jest zgodna z regulaminem.)
Jednak intencją było to, żeby Sejm został posta-

wiony w sytuacji tylko i wyłącznie strony, która przyj-
muje treść naszej uchwały, dlatego że jeżeli w Sejmie 
rozpocznie się debata na temat wprowadzenia choćby 
jednej poprawki, to… Może zabrzmi to niegrzecznie 
wobec izby niższej parlamentu, ale może się okazać, 
że ta debata rozpocznie de facto rozbrajanie tego tek-
stu, rozbieranie go na czynniki pierwsze. W związku 
z tym nadal prosiłbym o uznanie tej poprawki, którą 
proponuję, mimo całego szacunku dla rozumowania 
pana senatora.

(Senator Grażyna Sztark: To napiszmy może, że 
Sejm…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: Najprawdopodobniej 

Sejm…)
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Nie zamierzam naruszać architektury procedural-
nej tejże uchwały, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
jednak zauważyłem – i niech to chociaż znajdzie się 
w protokole – że w tej uchwale nie został podkreślony 
wysiłek instytucji, która wprowadzała chrzest, a póź-
niej na różne sposoby, nie tylko w zakresie wartości 
chrześcijańskich, ale i oświatowych, ubezpieczała… 
Otóż nie wspomina się o instytucji Kościoła.

I druga sprawa, która warta jest odnotowania przy-
najmniej w protokole…

(Rozmowy na sali)
Oczywiście wspomina się o ludziach Kościoła 

– św. Wojciechu, księdzu Popiełuszce, papieżu – 
ale przecież Kościół jako całość był gwarantem… 
Szerzył…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę!)
I druga kwestia, którą chciałbym tu odnotować. 

Podkreślenia wymagałby fakt, że niezależnie od 
tego, że Polska przyjęła chrzest, jednoznacznie opo-
wiedziała się za chrześcijaństwem, była państwem 
otwartym i tolerancyjnym, w którym na przestrzeni 
tysiąclecia żywot wiodło – i myślę, że będzie wiodło 
– wielu wyznawców wielu innych przekonań religij-
nych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.

kim razie Senat jest jedynym podmiotem, który ma 
być zawarty w treści uchwały i tylko o nim tam bę-
dzie mowa – i tak to procedowaliśmy na posiedze-
niu Komisji Ustawodawczej, posiłkując się opinią 
Biura Legislacyjnego. Z drugiej strony Zgromadzenie 
Narodowe jest faktem, w związku z tym jest propozy-
cja, by został wprowadzony zapis, że chodzi o Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej. Proszę państwa, żeby być 
do końca czytelnym w tym, o czym mówię, dodam, 
że oczywiście jest formuła, która może nam pomóc 
w rozstrzygnięciu sporu czy w usunięciu pewnego 
napięcia między tymi dwiema rzeczywistościami 
osobnych Izb i tej wspólnej, czyli Zgromadzania 
Narodowego. Mianowicie można oczywiście – i uczy-
niliśmy to w ostatnim akapicie – zamienić słowa 
„Sejm i Senat Rzeczypospolitej” na „posłowie i se-
natorowie Rzeczypospolitej”. A więc raz to wprowa-
dziliśmy w tym ostatnim – ogółem przedostatnim, ale 
ostatnim merytorycznym – akapicie. I chociaż opinia 
Biura Legislacyjnego na ten temat jest, delikatnie mó-
wiąc, wstrzemięźliwa, to jednak jest prośba, żebyśmy 
zapis „Sejm i Senat” wprowadzili. Ale rzeczywistość 
wygląda tak, jak wygląda.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, jesteśmy przecież zgodni co do 

intencji, co do zasady, nawet co do przecinka wszyst-
ko ustaliliśmy. Myśmy już przerabiali ten problem. 
Moje pytanie dotyczy tego, czy w tej sytuacji nie by-
łoby lepiej, Panie Senatorze, zgodnie z regulaminem, 
a nawet z konstytucją… No, my przecież nie możemy 
za Sejm decydować i stwierdzać, że coś przyjął, jeśli 
zrobił to Senat. Jednak Sejm już po podjęciu przez 
nas uchwały może sam to zrobić i ogłosić, że Sejm 
i Senat… Bo Senat już to przyjął, a Sejm – jeszcze 
nie. I my nie możemy za Sejm, tak a priori, niczego 
przyjąć. Taka jest zasada. I dlatego ja bym propono-
wał, żeby to pozostawić, z tą uwagą pana senatora. 
(Oklaski)

(Senator Stanisław Gogacz: Byłyby dwie 
uchwały.)

Senator Jan Żaryn:
Tak, Panie Senatorze, jest rozsądne to, co pan 

mówi. Możemy jednak wprowadzić tę poprawkę, po-
nieważ Biuro Legislacyjne stwierdza jednoznacznie, 
że niezależnie od swojej opinii ono, mówiąc wprost, 



52
14. posiedzenie Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. 

Drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (cd.)

będą dwie uchwały. Ale tutaj decyzja będzie należała 
do Sejmu – albo przyjmie naszą uchwałę, albo jej 
nie przyjmie. Miejmy nadzieję, że przyjmie, bo też 
będzie chciał, żeby to była jedna uchwała. A kłócić 
się o szczegóły, o kropkę, przecinek, moim zdaniem 
nie ma sensu. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie. Tak jest.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Senatorze, apeluję do pana, żeby wycofał 

pan tę poprawkę. Gdy Sejm podejmie swoją uchwałę, 
zamiast słowa „Senat” będzie w niej słowo „Sejm”, 
ale to będzie miało sens, bo ten, kto będzie czytał te 
uchwały na Zgromadzeniu Narodowym, będzie mógł 
powiedzieć, że obie Izby podjęły – miejmy nadzie-
ję – jednobrzmiącą uchwałę, czyli ta poprawka tak 
naprawdę niczego nie wnosi, i będzie to prawdziwe 
stwierdzenie, a przecież o to nam chodzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy pan senator chce odpowiedzieć?

Senator Jan Żaryn:

Tak, muszę odpowiedzieć.
Ja nadal proszę o przyjęcie tejże poprawki.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Senatorze, ja bardzo pana proszę o zre-

zygnowanie z tej poprawki dla logiki, dla dobra tej 
ustawy.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję. To w takim razie poproszę o 15 minut 

przerwy, bo, jak państwo się domyślają, nie tylko ja 
jestem autorem tej poprawki, ale i ci, którzy będą 
czytać…

(Senator Jan Filip Libicki: Pan prezes?)
Oni są za to odpowiedzialni, w związku z tym 

trzeba ich zapytać…
(Senator Piotr Zientarski: Lektorzy?)

Senator Jan Żaryn:

Jeśli można, to najpierw się odniosę do pierw-
szej kwestii. Słowo „Kościół” rzeczywiście tu nie 
pada, ale wydaje się, że wynika z treści tego projektu 
uchwały w 100%.

A jeśli chodzi o drugą kwestię, to proszę zwrócić 
uwagę, że jest zdanie, w którym podkreślamy wła-
śnie ten fenomen ustrojowy Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów: „państwo tolerancji i wielu kultur, stano-
wiące ewenement ustrojowy na skalę ówczesnego 
świata”. Podkreślamy także, że jest to dziedzictwo 
chrześcijańskie naszej tradycji.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest, co do tego – 
zgoda.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Sprawozdawco, miał-

bym tylko taką ewentualną propozycję, żeby… Czy 
jest możliwość, żeby napisać – zamiast Senat i Sejm 
– „parlament Rzeczypospolitej Polskiej” w tym 
pierwszym akapicie, a później, na końcu, że posło-
wie i senatorowie… Czy istnieje możliwość, żeby to 
pogodzić?

(Rozmowy na sali)

Senator Jan Żaryn:
Tak, ja myślę… Ja sobie zanotowałem tę propo-

zycję, a ponieważ poprawka i tak trafi do Komisji 
Ustawodawczej, to będziemy próbowali rozstrzy-
gnąć, czy należy wprowadzić pojęcie „parlament”, 
czy jednak pozostać przy nazwach obu izb, które 
reprezentujemy.

(Senator Marek Borowski: Panie Senatorze, lepsze 
jest wrogiem dobrego.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący, oma-

wialiśmy to już wielokrotnie. Wydaje mi się, że Senat 
powinien podjąć tę uchwałę, tak jak mówiliśmy. Jeżeli 
Sejm podejmie tę uchwałę, to będzie ona uchwałą 
i Sejmu, i Senatu, ale jeżeli Sejm uzna, że nasza 
uchwała mu nie odpowiada, no to mówi się „trudno”, 
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(senator J. Żaryn) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dobrze, zarządzam piętnastominutową przerwę, 
do godziny 11.45.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 31  
do godziny 11 minut 45)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Wracamy do punktu sprzed przerwy.
Kontynuujemy zadawanie pytań.
Bardzo proszę, pan senator…
(Senator Jan Żaryn: Sam sobie mam zadać py-

tanie, tak?)
Pan senator chciałby zabrać głos w tym momen-

cie, tak?
(Senator Jan Żaryn: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Zgodnie z prośbą pana posła wyrażaną jak najdo-

bitniej… pana senatora wyrażoną jak najdobitniej, 
wycofuję tę poprawkę, ale…

(Wicemarszałek Maria Koc: …wprowadzam inną.)
…bardzo proszę o przyjęcie innej poprawki, co 

niestety…
(Wesołość na sali)
…rodzi pewne konsekwencje. Chciałbym w od-

powiednim momencie przeczytać tę poprawkę przed 
złożeniem. Czy mogę od razu teraz ją przeczytać? 
Tak?

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, Panie 
Senatorze.)

Otóż w drodze szybkiego kompromisu między 
faktem, że ma być to jednolita w 100% uchwała, a fak-
tem, że nie możemy napisać w niej „Sejm i Senat”, 
ponieważ nie możemy… Państwa uwagi były słuszne, 
w związku z czym proponujemy, by pierwsze zdanie 
brzmiało następująco: „W 1050. rocznicę wprowadze-
nia chrześcijaństwa na ziemiach polskich wyrażamy 
wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim 
pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy za-
sadach wyznaczających naszą tożsamość”. Ucieczka 
od wyrazów „Sejm i Senat”, użycie pierwszej osoby 
liczby mnogiej powoduje, że w wypadku uchwały 
senackiej „wyrażamy” dotyczy senatorów, a w wy-
padku Sejmu „wyrażamy” dotyczy posłów. I mam 
nadzieję, że to jest rzeczywiście do przyjęcia. No, 
przepraszam tylko, że nie wpadliśmy na ten pomysł 
wcześniej, bo w związku z tym musimy zwołać 
Komisję Ustawodawczą, żeby formalnie mogła tę 
poprawkę przyjąć.

No nie, to nie są lektorzy, ten pan nazywa się mar-
szałek Senatu, marszałek naszej Izby. Tak że proszę 
o 15 minut przerwy…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 
jeszcze przed przerwą…)

Ja postaram się przedstawić mu argumenty Izby.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn chciałby zabrać głos jeszcze 

przed przerwą.

Senator Mieczysław Augustyn:
Skoro pan senator chce rozmawiać, no to chciał-

bym zwrócić uwagę, że poprawka pana senatora, a ra-
czej jego postulat będzie spełniony w całości, jeżeli 
Sejm – a będzie miał do tego prawo – napisze to, co 
pan, tzn. „Sejm i Senat”. Oni będą mogli to zrobić 
już po naszej uchwale.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Tak więc nie ma potrzeby wprowadzania tej po-

prawki. To, co pan chce osiągnąć, będzie osiągnięte, 
tylko w innej, prawidłowej kolejności.

(Rozmowy na sali)

Senator Jan Żaryn:
To w takim razie bardzo proszę o piętnastominu-

tową przerwę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Gogacz: Jeszcze ja chciałbym, 

jeżeli można…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze, ogłaszam…
(Senator Stanisław Gogacz: Mogę?)
Pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
W odniesieniu do uwagi pana senatora Augustyna 

chcę powiedzieć, że ona jest oczywiście bardzo cen-
na, niemniej jednak mnie się wydaje, że gdyby pana 
posłuchać, to z punktu widzenia formalnoprawnego 
mielibyśmy dwie uchwały i wtedy odczytywana by-
łaby uchwała Sejmu, a nie Senatu.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 
ale ta druga będzie taka sama…)

Chociaż treść byłaby ta sama…
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: My się nie upie-

ramy, czy Sejm, czy Senat…)
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była siostrą króla Władysława Jagiełły. I właśnie tu 
została zawarta umowa międzynarodowa o charak-
terze sojuszu, która przeszła do historii jako unia 
horodelska.

Ta unia, a następnie unia lubelska w 1569 r. zadecy-
dowały na stulecia o dziejach kilku narodów w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 602 lata temu zapisano bo-
wiem: „Ziemie litewskie, zgodnie z wolą, zezwoleniem 
i zgodą baronów, panów, bojarów, ponownie wcielamy, 
przywłaszczamy, sprzymierzamy i na wieki jednoczy-
my ze wspomnianym Królestwem Polskim”.

Podpisana wcześniej unia w Krewie, w 1385 r., 
była w istocie jedynie rozbudowaną formą umo-
wy małżeńskiej królowej Jadwigi Andegaweńskiej 
z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Unia horodel-
ska była kolejnym krokiem, stwarzała bowiem ustro-
jowy fundament dla wspólnego państwa. Ówczesna 
sytuacja geopolityczna w sposób naturalny sprzyjała 
współdziałaniu polsko-litewskiemu.

W pewnym sensie, choć w innych relacjach, 
przesłanki do zawarcia unii horodelskiej mają 
swoje bardzo ciekawe konotacje historyczne. Na 
początku XV wieku wspólne dla obu państw za-
grożenie stanowiła bowiem nie tylko ekspansja 
krzyżacka, lecz również moskiewska akcja „zbie-
rania ziem ruskich”.

Według Oskara Haleckiego, wybitnego polskiego 
historyka, inną bardzo istotną przesłanką do zawarcia 
federacji polsko-litewskiej było zaprzestanie wynisz-
czającej konfrontacji między obu państwami i podział 
stref wpływów na Wołyniu, Podolu, Kijowszczyźnie 
oraz terenach Rusi Halickiej. Jednym z efektów histo-
rycznego wydarzenia w Horodle było zapoczątkowa-
nie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której z cza-
sem wprowadzono na obszarze Wielkiego Księstwa 
rozwiązania ustrojowe i organizację państwowości ze 
schematami administracyjnymi z Korony.

Potwierdzono wspólną politykę obu państw i zapisano, 
że wielki książę będzie wybierany przez króla Królestwa 
Polskiego za radą i wiedzą wielmoży i bojarów litewskich. 
Ustalono także wspólne sejmy oraz wprowadzono na 
Litwie urzędy wojewodów i kasztelanów. Przyjęto do 
polskich herbów przedstawicieli znamienitych litewskich 
rodów rycerskich, których potomkowie żyją do dziś.

Unia horodelska była efektem obrad pierwszego 
w historii walnego Sejmu Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Stanowi wspaniałe świadectwo mądrości 
i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzących 
wspólnie potężne federacyjne państwo, które prze-
trwało kolejne 378 lat, licząc od 2 października 1413 r. 
do uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Ten poko-
jowy akt światłej woli politycznej, zawarty w duchu 
wzajemnego poszanowania narodów i kultur, dobre-
go sąsiedztwa i nieagresywnego współistnienia, jest 
wielkim naszym dziedzictwem i wkładem w historię 
chrześcijańskiej Europy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, rozumiem, że pan teraz złoży na 

piśmie tę poprawkę?
(Senator Jan Żaryn: Tak…)
Dobrze.
Czy są jeszcze…
(Senator Jan Żaryn: Składam na piśmie poprawkę 

właśnie w tej chwili.)
Dobrze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja bym chciał zwrócić uwagę… Bardzo się cie-

szę z tej inicjatywy i chciałbym podziękować panu 
senatorowi Żarynowi za tę inicjatywę, bardzo cen-
ną – i panu senatorowi Gawłowi – ponieważ dzię-
ki temu to Zgromadzenie Narodowe będzie miało 
formę bardziej trwałą, bo zostanie dokument, jakim 
jest uchwała, przez przedstawienie uchwały zostanie 
udokumentowane.

(Rozmowy na sali)
Chciałbym zwrócić uwagę na trzeci akapit tej 

uchwały, w którym czytamy: „Wspólnota łacińskiej 
Europy dzięki Polsce”…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę 

państwa senatorów. Bardzo proszę o ciszę.)
„Wspólnota łacińskiej Europy dzięki Polsce 

poszerzała swój zasięg, gdy pochodząca z Węgier 
św. Jadwiga, królowa, pojęła za męża Władysława 
Jagiełłę, pierwszego z wielkiej dynastii, za czasów 
której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, 
państwo tolerancji i wielu kultur, stanowiące ewene-
ment ustrojowy na skalę ówczesnego świata”.

Tak się złożyło, że prawie 3 lata temu, 2,5 roku 
temu obchodziliśmy 600-lecie unii horodelskiej, która 
w tym dziele miała znaczenie kluczowe.

Horodło – przypominam – w powiecie hrubie-
szowskim nad granicą polsko-ukraińską jest siedzibą 
najbardziej na wschód wysuniętej gminy w obecnej 
Rzeczypospolitej. 2 października 1413 r., a więc 602 
lata temu, Horodło było we władaniu wywodzące-
go się z dynastii Piastów księcia mazowieckiego 
Ziemowita IV jako posag jego żony Aleksandry, która 
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(senator J.M. Jackowski) Przypominam, że wniosek Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 133.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca  
Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu wczorajszym 
przyjęła projekt uchwały Senatu w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich, który odczytam.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje: senatora 
Grzegorza Biereckiego z Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji; senatora Tadeusza Kopcia 
z Komisji Obrony Narodowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 13 Regulaminu Senatu wybiera senatora Tadeusza 
Kopcia do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie?
Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Przystępujemy do… Nie mam karty do głosowa-

nia. Przepraszam, można prosić?
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 100 A.

Tak że dziękuję za ten akapit, który w tej okolicz-
nościowej uchwale został pomieszczony, ponieważ 
w jakimś sensie pokazuje on… A unia horodelska 
była tego wybitnym przykładem, bo nawet unia mię-
dzy Szkocją a Anglią w XVII wieku nie miała takie-
go, że tak powiem, instrumentarium traktatowego, 
jakie było zawarte w unii horodelskiej. I z tego punk-
tu widzenia to jest naprawdę pionierski i oryginalny 
wkład w dzieje wspólnej Europy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Na tym lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Jan Żaryn.
W związku z tym, że został złożony wniosek 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Senator Jan Żaryn zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisji terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Nie ma sprzeciwu, tak że, Szanowni Państwo, 
ogłoszę półgodzinną przerwę.

Ale zanim nastąpi przerwa, proszę o odczytanie 
komunikatu.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Komunikat: 5 minut po ogłoszeniu przerwy w ob-

radach w sali nr 182 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu wniosków 
zgłoszonych do projektu uchwały w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pod koniec dyskusji nie powiedziałam „zamykam 

dyskusję”, ale uważam dyskusję za zamkniętą wcześniej.
A teraz ogłaszam przerwę do godziny 12.25.
O 12.25 wznowienie obrad i głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 53  
do godziny 12 minut 25)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.
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Głosowania

Poprawka nr 3 została przyjęta.
Poprawka nr 4 przesądza, że w systemie zgła-

szania podejrzanych transakcji gromadzi się także 
dane przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową 
działalność gospodarczą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 zakłada, że informacje zgroma-

dzone w systemie zgłaszania podejrzanych transak-
cji powinny być przekazywane jednostkom Policji 
w drodze teletransmisji danych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 5 została przyjęta.
Poprawka nr 6 skreśla normatywnie zbędny frag-

ment przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka nr 6 została przyjęta.
Poprawka nr 7 przywraca kodeksowy sposób for-

mułowania sankcji karnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 jednoznacznie przesądza o reżimie 

karnoprawnej odpowiedzialności adresatów ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka nr 8 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o bezpieczeństwie obrotu 
prekursorami materiałów wybuchowych.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac-
ki nr 106 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 wskazuje, że komendant główny 

Policji może upoważnić kierowników jednostek or-
ganizacyjnych Policji do udzielania upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w systemie zgła-
szania podejrzanych transakcji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawka przeszła, została przyjęta.
Poprawka nr 2 zakłada, że w systemie zgłaszania 

podejrzanych transakcji gromadzi się dane dotyczące 
adresu przedsiębiorcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny i adekwat-

nie określa relacje między przepisami.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)

(marszałek S. Karczewski)
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Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela 
Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 82 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za.  

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę z okazji 120. rocznicy urodzin 
Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawi-
ciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 84 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 81 – za, 1 był przeciw, 

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich.
Pragnę państwa poinformować, że przeczytam 

tę uchwałę pojutrze na mszy świętej w katedrze we 
Lwowie.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono się w druku nr 118 Z.

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o bezpieczeństwie 
obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 
29 czerwca 2015 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 103 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 
29 czerwca 2015 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 131 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza 

(marszałek S. Karczewski)
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5 zapewnia ustawie zgodność z prze-

pisami prawa unijnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 zmienia tytuł rozdziału 3 ustawy 

w ten sposób, aby odpowiadał on treści tego rozdziału.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 zapewnia ustawie spójność z usta-

wą o transporcie kolejowym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 doprecyzowuje przepis określa-

jący, w jakim zakresie do spraw nieuregulowanych 
w ustawie stosuje się przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 doprecyzowuje przepisy o karach 

pieniężnych w ten sposób, aby precyzyjnie wskazy-
wały podmioty, które mogą być nimi obciążone.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Komisja przyjęła zaproponowaną poprawkę. 

Poprawka ma charakter uściślający, dotyczy daty 
wejścia w życie ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

wnioskodawca, czy już nie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 zapewnia ustawie spójność z usta-
wą o wyrobach budowlanych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zapewnia ustawie spójność z usta-

wą o przewozie towarów niebezpiecznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 85 było za. (Głosowanie 

nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 dostosowuje przepis do terminolo-

gii używanej w polskim systemie prawnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka nr 3 została przyjęta.
Nad poprawkami nr 4 i 10 należy głosować łącz-

nie. Zmierzają one do zapewnienia ustawie spójności 
terminologicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(marszałek S. Karczewski)
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Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 porządkuje przepisy, precyzując 

zakres stosowania ustawy w odniesieniu do amunicji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 precyzuje, że w zakresie kontroli 

i nadzoru z ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku do materiałów wybuchowych znaj-
dzie zastosowanie przepis pozwalający wymierzyć 
kontrolowanemu odpowiednią karę pieniężną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 ujednolica terminologię ustawy 

o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-
ku cywilnego z terminologią ustawy o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 porządkuje systematykę słownicz-

ka do ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 zakłada, że przedsiębiorca posia-

dający koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami 
wybuchowymi nie ma obowiązku posiadania zezwo-
lenia na wytwarzanie materiałów wybuchowych me-
todą in situ.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka nr 6 została przyjęta.
Poprawka nr 7 ujednolica przepisy.
Kto jest za?

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 12, 13, 14 i 15 należy głoso-

wać łącznie. Zmieniają one termin wejścia ustawy 
w życie – z 7 dni od dnia jej ogłoszenia na dzień 
20 kwietnia 2016 r. – co pozwoli na uniknięcie koli-
zji z ustawą o zmianie ustawy o materiałach wybu-
chowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mate-
riałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac-
ki nr 119 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 uwzględnia, że wyroby pirotech-

niczne podlegają klasyfikacji w chwili wprowadzenia 
do obrotu, a nie udostępnienia na rynku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)

(marszałek S. Karczewski)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-
ku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora 
Roberta Dowhana.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyraże-
nia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie 
pana senatora Roberta Dowhana.

Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora…
(Rozmowy na sali)
…do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej 
liczby senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większo-
ści głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu 
zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności 
za wykroczenie. Głosowanie w sprawach personal-
nych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczęto-
wanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, pana senatora Łukasza Mikołajczyka 
i pana senatora Rafała Ambrozika.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Na karcie do głosowania tajnego należy 
postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, 
na której postawiono więcej niż jeden znak „x” albo 
nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos 
nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego pań-
stwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą 
wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarzą-
dzona przerwa…

(Rozmowy na sali)
…w obradach, w trakcie której senatorowie se-

kretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą 
protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów proszę o wypeł-
nienie tych kart.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, pan zarządził gło-

sowanie?)
Jeszcze nie, jeszcze nie.
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 

do głosowania?
Proszę senatora sekretarza Arkadiusza 

Grabowskiego o odczytywanie kolejno, w porządku 
alfabetycznym nazwisk senatorów. Państwa sena-
torów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk 
wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania 
tajnego.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 doprecyzowuje przepisy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 80 było za. (Głosowanie 

nr 35)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 przyjmuje, że dane kontaktowe 

podane na etykiecie materiału powinny być podane 
w języku polskim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 86 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 skreśla przepisy, które wymóg 

działania z należytą starannością w odniesieniu do 
wymagań ustawy nakładają jedynie na dystrybutora 
materiałów, a już nie na ich producenta lub importera.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 skreśla normatywnie zbędne wy-

razy, przez co czyni przepisy karne ustawy jedno-
znacznymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)

(marszałek S. Karczewski)
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Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Mariusz Kleina,
Bogdan Adam Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Wiktor Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Jerzy Kraska,
Maciej Adam Łuczak,
Józef Mikołaj Łyczak,
Ryszard Bogdan Majer,
Robert Adam Mamątow,
Marek Eryk Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Tadeusz Mioduszewski,
Andrzej Kazimierz Misiołek,
Krzysztof Stanisław Mróz,
Grzegorz Bernard Napieralski,
Jarosław Wojciech Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Michał Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piotr Piecha,
Leszek Marian Piechota,
Aleksander August Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Franciszek Potoczny,
Krystian Karol Probierz,
Zdzisław Stanisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Dariusz Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Kazimiera Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Piotr Rybicki,
Czesław Wincenty Ryszka,
Janina Zofia Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Marek Słoń,
Waldemar Jan Sługocki,
Andrzej Józef Stanisławek,
Lidia Ewa Staroń,
Grażyna Anna Sztark,
Aleksander Jakub Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Józef Ślusarz,
Przemysław Kazimierz Termiński,
Piotr Wach,
Artur Ryszard Warzocha,

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:

Jan Filip Libicki,
Rafał Michał Ambrozik,
Anna Maria Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Jerzy Bielan,
Grzegorz Michał Bierecki,
Przemysław Jacek Błaszczyk,
(Rozmowy na sali)
Aleksander Tomasz Bobko,
Ryszard Wiesław Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Stefan Borowski,
Bogdan Michał Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Mieczysław Chróścikowski,
Zbigniew Jan Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja przepraszam, Panie Senatorze.
Państwo Senatorowie, bardzo proszę o ciszę. 

Dobrze? Bardzo proszę o ciszę.
Chciałbym przeprosić i poinformować państwa, że 

po przerwie będzie jeszcze jedno głosowanie, więc 
proszę o pozostanie, o nieopuszczanie Senatu.

Przerwa będzie krótka, nie wiem, dziesięciomi-
nutowa. Po dziesięciominutowej przerwie zapraszam 
do Senatu.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Józef Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Feliks Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Kazimierz Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Józef Golba,
Arkadiusz Jakub Grabowski,
Tomasz Paweł Grodzki,
Maciej Tomasz Grubski,
Jan Wincenty Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
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(senator sekretarz A. Grabowski) ło 8 senatorów, przeciw głosowało 69 senatorów, 
wstrzymało się od głosu 8 senatorów. Wymagana 
bezwzględna większość głosów ustawowej liczby 
senatorów wynosi 51.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie 
niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzial-
ności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 134 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozda-
nia komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza zebrała się na posiedze-

niu, zgodnie z tym, o czym pan marszałek powiedział, 
i w wyniku dyskusji przyjęła propozycję poprawki. 
Jej ostateczny kształt po dyskusji… Poprawka doty-
czy pierwszego akapitu, o tym akapicie dyskutowali-
śmy tutaj podczas posiedzenia plenarnego. Odczytam 
tę poprawkę: „W 1050. rocznicę przyjęcia chrześci-
jaństwa na naszych ziemiach wyrażamy wdzięcz-
ność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom 
Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyzna-
czających naszą tożsamość”. Taka jest ostateczna wer-
sja tej poprawki przyjętej przez senatorów podczas 
posiedzenia Komisji Ustawodawczej.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. Czy pan senator chce jeszcze 
zabrać głos jako wnioskodawca? Rozumiem, że nie.

(Senator Jan Żaryn: Nie, nie. Moja rola tylko…)
Nie. Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.

Jerzy Wcisła,
Kazimierz Adam Wiatr,
Jacek Władysław Włosowicz,
Andrzej Franciszek Wojtyła,
Alicja Maria Zając,
Józef Zając,
Barbara Grażyna Zdrojewska,
Piotr Benedykt Zientarski,
Jan Krzysztof Żaryn.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głos? 

Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze chwileczkę, jeszcze pan senator. O, teraz 

już wszyscy.
Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obli-

czenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania.
Zarządzam przerwę – po której, jak mówiłem, 

będzie głosowanie – do godziny 13.00. Przerwa do 
godziny 13.00.

(Senator Jerzy Fedorowicz: I co, będziemy jeszcze 
mieli głosowanie?)

Tak. Bedzie jeszcze głosowanie w sprawie uchwa-
ły, tak że bardzo proszę o obecność.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 52  
do godziny 13 minut 03)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-

tego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora 
Roberta Dowhana.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Proszę państwa, odczytuję protokół głosowania 
tajnego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyraże-
nia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie 
pana senatora Roberta Dowhana.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przepro-
wadzenia głosowania tajnego sekretarze – senator 
Arkadiusz Grabowski, senator Łukasz Mikołajczyk 
i senator Rafał Ambrozik – stwierdzają, że w gło-
sowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie 
do odpowiedzialności za wykroczenie senatora 
Roberta Dowhana oddano głosów 86, w tym gło-
sów ważnych – 85. Za wyrażeniem zgody głosowa-
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Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym złożyć oświadczenie w imieniu se-

natorów: Tomasza Grodzkiego, Jadwigi Rotnickiej, 
Wiesława Kiliana, Piotra Zientarskiego i oczywi-
ście…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Własnym.)
…własnym. O, bardzo ładnie.
Oświadczenie jest skierowane do ministra środo-

wiska Jana Szyszki.
Dotyczy ono realizacji programów Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
tj. programu termomodernizacji budynków jedno-
rodzinnych „Ryś”, a także rozstrzygnięcia naboru 
wniosków o udostępnienie środków wojewódzkim 
funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
oraz programów „Azbest”, „Kawka” i „Prosument”.

W dniu 16 października 2015 r. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsta-
wił do konsultacji wymagania techniczne do progra-
mu priorytetowego termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych „Ryś”. Program miał na celu popra-
wę efektywności wykorzystania energii w budynkach 
jednorodzinnych, promowanie idei energooszczęd-
ności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. 
Program miał się opierać przede wszystkim na udo-
stępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotne-
go uzupełnionego dotacją. Proponowany budżet na 
lata 2015–2023 wynosił 400 milionów zł. Program 
skierowany był do osób fizycznych oraz innych pod-
miotów dysponujących jednorodzinnym budynkiem 
mieszkalnym. Zapowiedzi uruchomienia programu 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo 
pozytywnym przyjęciem beneficjentów.

W dniu 15 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wnio-
sków o udostępnienie środków wojewódzkim fundu-
szom ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu 
zawierania z beneficjentami końcowymi umów poży-
czek i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach części 4b programu priorytetowego „Poprawa 
efektywności energetycznej”, część 4 – program ter-
momodernizacji budynków jednorodzinnych „Ryś”. 
Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono 
środki w kwocie 100 milionów zł do wydatkowania 
w latach 2016–2020, z możliwością zawierania umów 
do końca 2017 r. Wnioski przyjmowano od 11 stycznia 
2016 r. 7 marca na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
opublikowano informację, że w wyniku naboru wnio-
sków o udostępnienie środków bankom na udzielanie 
kredytów i dotacji na przedsięwzięcia realizowane 
w ramach programu termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych „Ryś” do narodowego funduszu nie 

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem 
projektu z druku nr 134 S w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką 
przedstawioną w druku nr 134 X.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 71 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 70 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 1050. rocznicę Chrztu Polski.
W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 

senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad czternastego posie-
dzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posie-
dzenie Senatu odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia. 
Porządek tego posiedzenia został państwu przesłany 
drogą elektroniczną. Początek posiedzenia o godzinie 
9.00.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie 
może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem 
porządku obrad bieżącego posiedzenia. Marszałek 
odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, 
których treści nie można ustalić lub których wygło-
szenie przez senatora nie byłoby możliwe w przy-
sługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad 
oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się 
dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pani senator Grażyna Sztark, bardzo proszę.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator G. Sztark) z dnia 25 marca 2013 r. dotyczące aktu oskarżenia 
w sprawie V Ds 28/11 Prokuratury Okręgowej w S.

Akt oskarżenia w tej sprawie wydaje się absurdal-
ny, ponieważ zawarte w nim zarzuty dotyczące osób 
pełniących różne funkcje we władzach powiatu paję-
czańskiego określone są jako działanie w celu przy-
sporzenia korzyści powiatowi, a równocześnie jako 
działanie na szkodę starostwa. Prokurator generalny 
w piśmie z 13 maja 2013 r. przyznał, że błędem było 
wskazanie starostwa jako instytucji pokrzywdzonej, 
ale wskazał, że działanie oskarżonej jako funkcjona-
riusza publicznego naruszyło indywidualne interesy 
majątkowe podmiotu, którym jest powiat pajęczań-
ski. Jest to odpowiedź nierzetelna, bo właśnie z aktu 
oskarżenia wynika, że oskarżona w tej sprawie B.P., 
a także inni oskarżeni działali w celu przysporzenia 
korzyści majątkowej powiatowi. Nie może więc pan 
prokurator generalny twierdzić, że to działanie naru-
szyło interesy majątkowe powiatu, bo to twierdzenie 
wprost zaprzecza treści aktu oskarżenia.

Uważam w związku z tym, że całe oskarżenie 
w sprawie V Ds. 28/11 Prokuratury Okręgowej w S. 
jest absurdalne i nielogiczne i nie może być podstawą 
rzetelnego procesu sądowego. Nie może urzędnik 
władzy publicznej, w tym wypadku starosta, być ści-
gany za to, że działał na korzyść powiatu, a z drugiej 
strony – na niekorzyść starostwa. Uważam w związku 
z tym, że pan prokurator generalny powinien spowo-
dować cofnięcie tej sprawy do postępowania przygo-
towawczego i zweryfikowanie zarzutów stawianych 
zarówno pani B.P., jak i innym oskarżonym w tej 
sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie kieruję do minister eduka-

cji narodowej, pani Anny Zalewskiej. Dotyczy ono 
konsekwencji, jakie dla poszczególnych samorządów 
gminnych ma cofnięcie tzw. reformy sześciolatków.

Otóż jedną z pierwszych i głównych zmian, jakie 
wprowadziła obecna większość rządowa, było wła-
śnie cofnięcie tzw. reformy sześciolatków, co powodu-
je pewne perturbacje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie 
niektórych samorządów gminnych.

Chciałbym się tutaj powołać na szerzej i dokładniej 
opisany przykład gminy Opalenica z powiatu nowo-
tomyskiego, to jest powiat, który znajduje się w moim 
okręgu senatorskim nr 89. Fakty przedstawiają się na-
stępująco. W gminie Opalenica 95% sześciolatków 
pozostało w przedszkolach lub w oddziałach przed-

wpłynął wniosek od żadnego banku oraz lakoniczne 
stwierdzenie, że w wyniku naboru wniosków o udo-
stępnienie środków wojewódzkim funduszom ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej do narodowego 
funduszu wpłynęły wnioski z 10 funduszy.

Nadmieniam, że od 2014 r. kilka funduszy z du-
żym powodzeniem wdraża program „Prosument”. 
Zakładano, że do końca 2016 r. zostanie sfinansowa-
nych 2,5 tysiąca projektów na kwotę ok. 200 milio-
nów zł. W przeważającej większości są to małe insta-
lacje służące do produkcji ciepła i prądu, a inwestycje 
realizowane są przez osoby fizyczne.

Z dużym zaniepokojeniem przyjęto zapowiedź 
przerwania programu przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8 marca 
na posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska wice-
przewodnicząca komisji zadała pytanie o to, czy ist-
nieje jakiekolwiek zagrożenie dla dalszego wdrożenia 
programu „Ryś”, a także innych programów, takich 
jak „Kawka”, „Prosument” czy „Azbest”. Z odpo-
wiedzi prezesa narodowego funduszu wynika, że 
programy te mogą zostać zakończone z uwagi na brak 
środków.

Szanowny Panie Ministrze, zwracamy się do 
pana z następującym pytaniem: kiedy zapadnie de-
cyzja o realizacji zapowiadanego programu „Ryś” 
i rozstrzygnięcie naboru wniosków o udostępnienie 
środków wojewódzkim funduszom ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej oraz czy istnieje realne 
zagrożenie, że dotychczasowa współpraca w ramach 
wspomnianych programów wojewódzkich funduszy 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zostanie przerwana?

I tu następują podpisy.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ambrozik. Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Kieruję oświadczenie do ministra sprawiedliwości 

i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w spra-
wie rażących błędów w akcie oskarżenia w sprawie 
V Ds 28/11 Prokuratury Okręgowej w S.

Proszę, by pan minister sprawiedliwości, prokura-
tor generalny zweryfikował odpowiedź prokuratora 
generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 13 maja 2013 r. 
na pismo senatora RP Grzegorza Wojciechowskiego 
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(senator F. Libicki) Senator Janina Sagatowska:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra infra-

struktury i budownictwa.
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie samorządowcy, burmi-

strzowie, wójtowie gmin, nie tylko z mojego okręgu 
wyborczego, w sprawie wydłużenia terminu vacatio 
legis ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym. Samorządowcy uważają, 
widząc stan przygotowań, że wdrożenie systemu 
powiatowych i gminnych przewozów pasażerskich 
w poszczególnych gminach powiatu nie jest możliwe 
do 1 stycznia 2017 r.

Wejście w życie ustawy w obecnym brzmieniu 
spowoduje znaczne zakłócenia i utrudnienia w funk-
cjonowaniu transportu publicznego na szczeblu wo-
jewódzkim, powiatowym i gminnym. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zmiana nastąpi w trakcie roku szkol-
nego, samorządowcy – zatroskani o dowóz dzieci, 
o sprawność w tym zakresie – uważają, że nowe 
zasady funkcjonowania przewozów spowodują wy-
stąpienie niedostatków organizacyjnych i sytuacji 
awaryjnych. Żadna z gmin do 31 grudnia 2015 r. nie 
ogłosiła zamiaru organizacji przewozów użyteczności 
publicznej z wymaganym rocznym wyprzedzeniem. 
Tymczasem każda gmina realizuje obowiązek dowo-
zu na terenie gminy dzieci do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz specjalnych z zapewnieniem 
opiekuna dla dzieci niepełnosprawnych. Gminy są 
w trakcie realizacji umów z przewoźnikami, którzy 
zostali wybrani w drodze przetargu i z którymi zo-
stały podpisane stosowne umowy, a te dotyczą w nie-
których przypadkach również przewozów w 2017 r.

Samorządowcy uważają więc, że należy wydłużyć 
okres vacatio legis ustawy, tak aby w tym czasie ją 
dopracować, a w dalszej kolejności należy dokonać 
wprowadzenia nowego systemu etapami: najpierw na 
szczeblu wojewódzkim; po jego wdrożeniu – z co naj-
mniej 6-miesięcznym odstępem na szczeblu powiato-
wym; a po kolejnym okresie dostosowawczym – na 
szczeblu gminnym. Jest to bardziej przyjazny i naj-
mniej dotkliwy dla społeczności lokalnych sposób 
wdrożenia nowej ustawy. Realia małych, wiejskich, 
rozproszonych miejscowości powodować będą i tak 
duże komplikacje w dostosowaniu nowego systemu. 
Dlatego sprawdzenie jego funkcjonowania, właśnie 
etapami, na poszczególnych szczeblach samorządu 
– a więc na szczeblu wojewódzkim, potem na po-
wiatowym – umożliwi gminom realizację ustawy 
w taki sposób, aby dostosować przewozy w publicz-
nym transporcie zbiorowym do potrzeb społeczności 
lokalnych.

Takie stanowisko, jakie do mnie dociera, Panie 
Ministrze, gminy wyrażają na konwentach starostów 

szkolnych. Ten fakt spowodował, że dziś gminie braku-
je około 80 miejsc dla dzieci trzyletnich, które zostały 
zgłoszone do przedszkoli. Gmina prowadzi 5 szkół 
podstawowych, w tym jedną w mieście. W 2 szko-
łach wiejskich nie zostaną utworzone klasy pierwsze, 
zabrakło także miejsc dla 21 trzylatków. W Opalenicy 
w szkole podstawowej zamiast planowanych 7 klas 
pierwszych powstanie jedna, a 115 sześciolatków zo-
stało w przedszkolu. W całej gminie 160 sześciolatków 
zostało w przedszkolach. Ponieważ gmina angażuje 
duże środki finansowe z racji tego, że przystąpiła do 
budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego, który ma 
być oddany do użytku pod koniec tego roku, trudno jest 
jej znaleźć możliwość utworzenia nowych oddziałów 
przedszkolnych od 1 września bieżącego roku. W roku 
bieżącym część ogólna subwencji oświatowej została 
zmniejszona w tejże gminie, czyli w gminie Opalenica, 
o ponad 230 tysięcy zł. Kolejny rok budżetowy, to jest 
2017 r., będzie dla gminy jeszcze trudniejszy finanso-
wo, ponieważ ubytek 160 dzieci, które mogłyby być 
uczniami, a pozostaną w przedszkolach, spowoduje 
zmniejszenie subwencji gminy o około 900 tysięcy zł.

Pytanie moje jest następujące. Sytuacja jest różna 
w różnych gminach. Przywołałem tu przypadek gminy 
Opalenica. Podobna sytuacja, choć w mniejszej skali, 
jest w gminie Granowo, powiat Grodzisk Wielkopolski, 
czy w gminie Zbąszyń, także powiat nowotomyski, na-
tomiast odwrotna sytuacja jest w powiecie wolsztyń-
skim w gminie Przemęt, w której rodzice podejmują 
odwrotne decyzje, czyli liczba klas pierwszych w zbli-
żającym się roku szkolnym gwałtownie wzrośnie. Mamy 
więc do czynienia na mniej więcej tym samym terenie 
z drastycznymi różnicami, różnie działają te rozwiąza-
nia, które zostały przyjęte przez większość rządową. 
W związku z tym chciałbym zapytać: czy Ministerstwo 
Edukacji Narodowej prowadzi stosowny monitoring, jak 
ta sytuacja wygląda? I czy można już wyciągnąć jakieś 
bardziej generalne wnioski, jak to wygląda w poszcze-
gólnych gminach – ile jest tych gmin, gdzie są trudno-
ści z powstaniem klas pierwszych, a ile jest np. gmin, 
w których klas pierwszych będzie więcej?

I drugie pytanie: czy na bazie tych wniosków 
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje urucho-
mienie jakiegoś mechanizmu rekompensaty dla tych 
gmin, które, tak jak gmina Opalenica, w 2017 r. po-
niosą dość duży uszczerbek na swoim budżecie z po-
wodu zmniejszenia się subwencji oświatowej? Bardzo 
serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu proszę panią senator Janinę 

Sagatowską.
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(senator J. Sagatowska) Prof. Ireneusz Roszkowski urodził się 24 mar-
ca 1909 r., a w 1935 r. ukończył studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. We wrze-
śniu 1939 r. jako podporucznik rezerwy Wojska 
Polskiego został zmobilizowany i był kierownikiem 
pracowni chemiczno-bakteriologicznej szpitala polo-
wego. Został ranny i wzięty do niewoli, z której uciekł. 
Następnie część okupacji spędził w Warszawie. 
Mieszkał i pracował na terenie Szpitala Przemienienia 
Pańskiego. Współpracował z położnymi odbierają-
cymi porody w domach na Pradze w Warszawie, 
a także opatrywał rannych żołnierzy po zamachu na 
Kutscherę. Był jednym z inicjatorów i organizatorów 
nauczania studentów medycyny na Boremlowie, któ-
re po wojnie przekształciło się w Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie pracował 
w Klinice Położniczo-Ginekologicznej w Warszawie 
u prof. Adama Czyżewicza. Po obronie pracy habilita-
cyjnej został docentem u prof. Henryka Gromadzkiego 
w Klinice Położniczo-Ginekologicznej Akademii 
Medycznej w Gdańsku, następnie od 1955 r. był 
kierownikiem Kliniki Położnictwa i Ginekologii 
Akademii Medycznej w Poznaniu przy ul. Polnej. 
Od 1955 r. do emerytury w 1979 r. kierował II Kliniką 
Położnictwa i Ginekologii w Warszawie. Stworzył 
z tego ośrodka najnowocześniejszą klinikę w Polsce 
opartą na licznych laboratoriach diagnostyczno-ba-
dawczych. Karowa stała się wzorem. To tutaj zorgani-
zował warunki do powstania licznych pracowni, które 
często miały charakter interdyscyplinarny. W klinice 
przy ul. Karowej po raz pierwszy w kraju odbyły się 
badania pacjentek przy użyciu aparatów USG, rów-
nież po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany 
system rooming-in – dzieci zostawały z matką od 
razu po porodzie.

Wykształcił liczną grupę lekarzy specjalistów 
i wartościowych nauczycieli akademickich zarówno 
w Poznaniu, jak i Warszawie. Pod jego bezpośred-
nim kierunkiem i opieką kilkadziesiąt osób uzyskało 
stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego 
medycyny. Był autorem 330 prac naukowych, w tym 
50 opublikowanych za granicą, redaktorem szeregu 
podręczników. Dwukrotnie był specjalistą krajowym 
w zakresie położnictwa i ginekologii. Był inicjatorem 
i organizatorem szkół matek w Polsce – w 1954 r. było 
tych szkół 650 – które w następnych latach wyewolu-
owały w szkoły rodzenia. Boleśnie przyjął wprowa-
dzenie ustawy aborcyjnej w 1956 r. i swoją działalno-
ścią starał się za wszelką cenę bronić życia. W jednej 
z darowanych profesorowi przez Prymasa Tysiąclecia 
książek, zatytułowanej „Listy pasterskie prymasa 
Polski”, czytamy taką dedykację: Szanownemu panu 
profesorowi doktorowi Ireneuszowi Roszkowskiemu 
z wyrazami głębokiej czci i uznania dla jego niezłom-
nej walki o ratowanie życia Polaków i o zdrowie ko-
biet polskich błogosławi Stefan kardynał Wyszyński.

i na konwentach gmin. Liczą, że pan minister weźmie 
pod uwagę te głosy. Wiem też, że nie tylko ja wystę-
puję w tej sprawie, bo także inni posłowie, gdyż jest 
duże zaniepokojenie tym problemem. Z poważaniem 
– senator Janina Sagatowska. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, ja mam dwa oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie, indywidualne, kieruję do 

ministra zdrowia.
Polska ma najniższy wskaźnik lekarzy w Europie, 

szczególnie dotkliwy deficyt przedstawicieli tego za-
wodu występuje w gminach wiejskich. Do mojego 
biura senatorskiego zwracają się przedstawiciele śro-
dowisk lekarskich z propozycjami mogącymi choć 
w części zmniejszyć ten deficyt w ochronie zdrowia. 
Moi rozmówcy zwracają uwagę, że wielu lekarzy 
na Ukrainie, lekarzy o polskich korzeniach, posia-
dających Kartę Polaka, chce wrócić do Polski i tu 
pod opieką polskich lekarzy przygotować się do no-
stryfikacji dyplomu. Ta sytuacja stwarza możliwość 
wniesienia do obowiązujących przepisów poprawki 
dopuszczającej zatrudnienie lekarza z Kartą Polaka 
z Ukrainy na okres 2–3 lat w ramach stażu przygo-
towującego do nostryfikacji dyplomu. Jak podkre-
ślają moi rozmówcy, staż odbywałby się pod opieką 
polskiego lekarza specjalisty medycyny rodzinnej 
lub internisty, który finansowałby też pracę i pobyt 
lekarza z Ukrainy. W związku z tymi propozycjami 
zwracam się z prośbą o informację, czy taka forma 
zwiększenia zatrudnienia lekarzy jest rozważana. Jan 
Maria Jackowski.

I teraz oświadczenie w imieniu grupy senatorów 
skierowane do marszałka Senatu RP i ministra zdro-
wia.

W związku z przypadającą 21 kwietnia 2016 r. 
20. rocznicą śmierci prof. dra hab. Ireneusza 
Roszkowskiego w imieniu sygnatariuszy tego 
oświadczenia pragnę przedstawić i wspomnieć tego 
wybitnego Polaka – nestora polskiego położnictwa 
i ginekologii oraz ochrony życia, miłośnika kultury 
i przyrody polskiej, ojca czworga dzieci i wspaniałego 
męża. Człowieka, którego życie zawarło w sobie nie-
jako biografie kilku osób, gdyż tak płodna była jego 
działalność jako profesora, był nazywany przez po-
tomnych „niezłomnym strażnikiem ludzkiego życia”.
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(senator J.M. Jackowski) nych, zawarte były trzy wezwania kierowane do rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym z nich Sejm 
wzywa rząd do podjęcia działań wobec rządu Republiki 
Federalnej Niemiec w materii otrzymania przez Polskę 
stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojen-
nych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne 
i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, 
okupację, ludobójstwo, i utratę niepodległości przez 
Polskę. Poza tym w uchwale Sejm wzywa rząd do jak 
najszybszego przedstawienia opinii publicznej szacun-
ków strat materialnych i niematerialnych poniesionych 
przez państwo polskie i jego obywateli w wyniku 
II wojny światowej. Sejm wzywa również rząd do pod-
jęcia zdecydowanych działań w sprawie definitywnego 
uznania przez Republikę Federalną Niemiec ewentu-
alnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody 
poniesione przez obywateli niemieckich wskutek prze-
siedleń i utraty majątku ludności po II wojnie światowej, 
wynikających z postanowień umowy poczdamskiej oraz 
wskutek późniejszych procesów repatriacyjnych.

Jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
do spraw Reparacji Należnych Polsce proszę o od-
powiedź na następujące pytania. Jaka była historia 
realizacji opisanych wezwań Sejmu przez poszcze-
gólne rządy Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie po-
nadjedenastoletniego okresu, jaki minął od momen-
tu podjęcia uchwały, i jaki był efekt tych działań? 
W szczególności czy rozpoczęto i ewentualnie zre-
alizowano te zadania wskazane przez Sejm, których 
wykonanie przez rząd było niezależne od stanowi-
ska strony niemieckiej, tj. czy sporządzono rachunek 
strat, jakie poniosło państwo polskie i polscy obywa-
tele w wyniku II wojny światowej? Jak obecny rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zamierza wykonać opisa-
ne wezwania, zadania, nałożone przez Sejm na rząd 
w treści wskazanej uchwały, szczególnie w zakresie 
szacunku strat wojennych Polski i jej obywateli?

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński – senator 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, lista mówców została wyczer-

pana.
Informuję, że protokół czternastego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam czternaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Był członkiem wielu towarzystw naukowych 
polskich i zagranicznych. Odznaczony w Polsce i za 
granicą. Najbardziej cenił sobie złoty medal Polskiej 
Akademii Medycznej z 1991 r. „Medicus Magnus”, 
który otrzymał za wybitne zasługi dla rozwoju i hu-
manizacji medycyny. Na rewersie napisano: Medal 
jest symbolem wdzięczności dla tych, którzy tworzą 
nieprzemijające wartości, dla tych, którzy znaleźli 
miejsce w historii oraz w ludzkich sercach i umysłach.

My, sygnatariusze tego oświadczenia, zwracamy się 
do pana marszałka z wnioskiem o rozważenie możliwości 
zorganizowania przez Komisję Zdrowia w Senacie RP 
sesji poświęconej osobie i dokonaniom prof. Ireneusza 
Roszkowskiego. A do ministra zdrowia zwracamy się 
z wnioskiem o rozważenie możliwości nadania jednej 
z placówek bądź instytucji podległych Ministerstwu 
Zdrowia imienia prof. Ireneusza Roszkowskiego.

Sygnatariusze oświadczenia to senatorowie: Rafał 
Ambrozik, Antoni Szymański, Rafał Ślusarz, Artur 
Warzocha, Jerzy Czerwiński, Waldemar Kraska, Andrzej 
Pająk, Kazimierz Wiatr, Stanisław Gogacz, Maciej 
Łuczak, Przemysław Błaszczyk, Andrzej Kamiński, 
Tadeusz Kopeć, Małgorzata Kopiczko, Aleksander 
Szwed, Tadeusz Romańczuk, Jan Dobrzyński, Wiesław 
Dobkowski, Krzysztof Słoń, Zbigniew Cichoń, Jacek 
Włosowicz, Robert Gaweł, Alicja Zając, Margareta 
Budner, Maria Koc, Janina Sagatowska, Andrzej 
Mioduszewski, Jan Maria Jackowski. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezes Rady 

Ministrów, pani Beaty Szydło.
10 września 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

praktycznie jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie 
praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz 
w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i oby-
wateli polskich wysuwanych w Niemczech – „Monitor 
Polski” z roku 2004, nr 39 poz. 678. Będąc wtedy po-
słem, miałem zaszczyt być reprezentantem grupy posłów 
wnioskodawców w pracach nad projektem tej uchwały. 
W treści uchwały, oprócz wyraźnego stanowiska Sejmu, 
potwierdzającego bezprawność roszczeń wysuwanych 
w Niemczech wobec Polski i obywateli polskich oraz 
konieczność otrzymania przez Polskę reparacji wojen-

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 36)
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  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  4 A. Bielan . . . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . + + + + + +
  8 R. Bonisławski . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski ? + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + . + + - + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + . + . + + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń . . . . . . + + + + + . + + + + . + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
  27 A. Gawęda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + . . + +
  41 M. Koc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 W. Kraska + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 J. Obremski . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + . . + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . + + + + + + . +
  76 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . + + + + + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 K. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + . + + + + + + + + + + + + + +
  96 A. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 73 75 80 81 83 81 85 84 85 85 85 83 86 85 86 87 85 84 86 87
  Za 72 75 80 81 83 81 85 84 85 85 85 83 86 85 81 87 85 84 86 87
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  4 A. Bielan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  7 A. Bobko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski + + . . + + + + + + + + + + . + + + + ?
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + + + + . + + + + .
  15 Z. Cichoń + + + + + + + . + + . . + . + + . + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + . + . + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + + . + . + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  41 M. Koc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 W. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  58 J. Obremski + + . + + + + + + + + + + + + ? + + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  76 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  85 G. Sztark + + + + + + + . + + + . + + . + + + + +
  86 A. Szwed + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + +
  92 J. Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 K. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  96 A. Zając . + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
  97 J. Zając + + . . + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + . + + + + .
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 85 87 83 84 87 87 87 84 87 85 86 84 85 85 80 87 86 87 87 72
  Za 85 87 83 84 87 87 87 84 87 85 86 84 84 85 80 86 86 87 87 71
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
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    41
  1 R. Ambrozik +
  2 A.M. Anders +
  3 M. Augustyn .
  4 A. Bielan +
  5 G. Bierecki +
  6 P. Błaszczyk .
  7 A. Bobko +
  8 R. Bonisławski +
  9 W. Bonkowski +
  10 M. Borowski ?
  11 B. Borusewicz ?
  12 B. Borys-Damięcka .
  13 M. Budner +
  14 J. Chróścikowski .
  15 Z. Cichoń +
  16 L. Czarnobaj .
  17 G. Czelej +
  18 J. Czerwiński +
  19 D. Czudowska .
  20 W. Dobkowski +
  21 J. Dobrzyński +
  22 R. Dowhan .
  23 J. Duda +
  24 J. Fedorowicz +
  25 P. Florek +
  26 R. Gaweł +
  27 A. Gawęda +
  28 S. Gogacz +
  29 M. Golba .
  30 A. Grabowski +
  31 T. Grodzki +
  32 M. Grubski +
  33 J. Hamerski +
  34 J.M. Jackowski +
  35 A. Kamiński +
  36 S. Karczewski +
  37 W. Kilian +
  38 K. Kleina .
  39 B. Klich .
  40 A. Kobiak .
  41 M. Koc +
  42 S. Kogut +
  43 W. Komarnicki .
  44 T. Kopeć +
  45 M. Kopiczko +
  46 W. Kraska +
  47 J.F. Libicki +
  48 M. Łuczak .
  49 J. Łyczak +
  50 R. Majer +
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 51 R. Mamątow +
  52 M. Martynowski +
  53 Ł. Mikołajczyk +
  54 A. Mioduszewski +
  55 A. Misiołek +
  56 K. Mróz +
  57 G. Napieralski .
  58 J. Obremski +
  59 B. Orzechowska +
  60 A. Pająk +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej +
  62 G. Peczkis +
  63 M. Pęk .
  64 W. Piecha +
  65 L. Piechota +
  66 A. Pociej .
  67 M. Poślednik +
  68 M. Potoczny +
  69 K. Probierz +
  70 Z. Pupa +
  71 K. Radziwiłł .
  72 M. Rocki .
  73 T. Romańczuk +
  74 J. Rotnicka .
  75 J. Rulewski .
  76 J. Rusiecki .
  77 S. Rybicki +
  78 C. Ryszka .
  79 J. Sagatowska +
  80 M. Seweryński +
  81 K. Słoń +
  82 W. Sługocki .
  83 A. Stanisławek +
  84 L. Staroń +
  85 G. Sztark +
  86 A. Szwed +
  87 A. Szymański +
  88 R. Ślusarz +
  89 P. Termiński .
  90 P. Wach .
  91 A. Warzocha +
  92 J. Wcisła .
  93 K. Wiatr +
  94 J. Włosowicz +
  95 A. Wojtyła +
  96 A. Zając +
  97 J. Zając +
  98 B. Zdrojewska .
  99 P. Zientarski .
  100 J. Żaryn +
 
  Głosujących 72
  Za 70
  Przeciw 0
  Wstrzymało się 2
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Omawiana ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ma wprowadzić bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych na podstawie rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2015/252 z dnia 17 lutego 2015 r., na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG 
i 2009/156/WE, w sprawie tzw. paszportu konia.

Elementami, które omawiana ustawa ma zmienić, są przede wszystkim zasady rejestracji i identyfikacji koni. 
W Polsce centralną bazę danych o koniowatych prowadzi Polski Związek Hodowców Koni. Wszelkie wprowa-
dzone do powyższej bazy informacje podlegają opłatom. Należy oczywiście podać konkretne wysokości opłaty, 
aby w przyszłości nie dochodziło do szerokiej interpretacji danego przepisu. Ponadto w ustawie wielokrotnie 
mówi się o obowiązku identyfikacji koni, czyli nałożeniu obowiązku na wnioskodawcę – właściciela złożenia 
stosownego oświadczenia. W razie naruszenia przepisów podczas składania oświadczenia wnioskodawca podlega 
przepisom kodeksu karnego. Zaostrzeniu ulegają również przepisy dotyczące wniosku o wydanie identyfikatora 
dla konia pochodzącego z obszaru parku narodowego lub parku krajobrazowego. Wnioskodawca ma konkretny 
termin na jego zgłoszenie. Ustawa reguluje też przepisy dotyczące przeniesienia własności konia.

Wprowadzenie powyższych elementów podyktowane jest tym, że w poprzednich regulacjach niektóre 
sytuacje budziły wątpliwości. Nowe przepisy mają na celu eliminację różnorodnych interpretacji przepisów 
omawianej ustawy, a także uzyskanie zgodności ze wskazanym rozporządzeniem.

Ponadto warto podkreślić, że w ustawie pojawiły się zasady współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa a podmiotem prowadzącym centralną bazę danych. Spowoduje to wzajemny przepływ 
informacji o rejestracji i identyfikacji koni.

Głównym celem ustawy jest systematyzacja i harmonizacja przepisów. W związku z tym celowe jest wpro-
wadzenie omawianej ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Omawiana ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych ma na celu uporząd-
kowanie i usystematyzowanie przepisów dotyczących dostępu do substancji chemicznych wysokiego ryzyka 
w stężeniach, które mogą zostać wykorzystane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i wy-
korzystywania ich do przeprowadzenia ataków terrorystycznych.

W związku z obecną sytuacją terrorystyczną w Europie i na świecie oraz zbliżającymi się dwoma ważnymi 
wydarzeniami w Polsce, tj. szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, zasadność zaostrzenia powyż-
szych przepisów jest oczywista. Głównym celem omawianej ustawy jest wykonanie postanowień rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu 
i używania prekursorów materiałów wybuchowych. Przytoczone rozporządzenie wprost określa elementy, 
jakie powinny znaleźć się w ustawie, tj. dotyczące pozwolenia, rejestracji transakcji, zgłaszania podejrzanych 
transakcji, zniknięcia, kradzieży czy wreszcie sankcji w razie złamania przepisów ustawy.

Powyższa ustawa ponadto ma na celu ograniczenie osobom fizycznym dostępu do wskazanych substancji 
chemicznych, co nie spowoduje zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W przypadku 
osób prowadzących działalność handlową, gospodarczą lub zawodową nie spowoduje to barier w handlu. W razie 
gdyby jednak doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, właściwe organy podejmą niezbędne kroki w celu 
ich zbadania. Oznacza to, że zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne czy prowadzące działalność muszą 
w odpowiednim zakresie przestrzegać omawianej ustawy. Wiadome jest to, że większe obostrzenia dotyczą 
przeciętnego użytkownika. Jeśli natomiast chodzi o przeciętnych użytkowników, to zawarte w rozporządzeniu 
ograniczenia mają na celu uniknięcie sytuacji, w których to dochodziłoby do łatwego dostępu do substancji 
chemicznych wysokiego ryzyka.

Kolejnym ważnym aspektem wprowadzenia ustawy jest eliminacja zdobywania powyższych substancji 
na tzw. czarnym rynku. W razie naruszenia przepisów rozporządzenia nr 98/2013 ustawa przewiduje sankcje, 
które muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Za prawidłowy przebieg wykonania przepisów po-
wyższej ustawy w krajowym punkcie kontaktowym będzie odpowiedzialny komendant główny Policji, a także 
inne organy odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania nowych przepisów. Przytoczone powyżej argumenty 
przemawiają za wprowadzeniem ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Celem ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, spo-
rządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r., jest, po pierwsze, wyrażenie zgody na dokonanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji wspomnianej umowy, a po drugie, utworzenie Azjatyckiego Banku 
Inwestycji Infrastrukturalnych.

Utworzenie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych spowoduje przede wszystkim rozwój go-
spodarczy poprzez promowanie inwestycji sektora publicznego i prywatnego, w szerokim sensie. Oczywiście 
najwięcej zyska na tym infrastruktura, co nie wyklucza promowania przy okazji innych sektorów gospodar-
czych. Ponadto umowa niesie za sobą wiele przywilejów dla samego banku, tj. przyznanie immunitetów dla 
pracowników czy brak ingerencji w funkcjonowanie samego banku.

Co za tym idzie, jeżeli Polska ratyfikuje wspomnianą umowę, uzyska wszystkie wymienione korzyści. 
Zasadność ratyfikacji umowy jest bezdyskusyjna, dlatego jestem za przyjęciem ustawy.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dla współczesnych Europejczyków – mam nadzieję, że tylko dla niektórych Polaków – uchwała w 360. 
rocznicę Ślubów Lwowskich, którą obecnie procedujemy, może wydać się anachronizmem. Mamy bowiem 
zamiar uczcić akt ustanowienia Matki Bożej Królową Korony Polskiej. Ktoś może powie: to chyba jakiś 
ciemnogród. Tymczasem uroczyste akty zawierzeń i ślubowań narodu polskiego Chrystusowi Królowi, Sercu 
Jezusowemu, Matce Bożej czy świętym patronom stanowią bardzo ważny element naszej polskiej pobożności, 
a zarazem przynależą do polskiej historii i kultury religijnej. Do takich aktów odwoływano się w okolicznościach 
o szczególnym znaczeniu dla zachowania suwerenności państwa i tożsamości narodu. Bardzo często wyrażano 
w ten sposób wołanie do Niebios o ratunek, a w wielu przypadkach – także wdzięczność za cudowne ocalenie. 
Zawsze też w takich sytuacjach pojawiały się obietnice moralnych zobowiązań, opartych na chrześcijańskim 
systemie wartości.

Dzisiejsza uchwała odwołuje się do ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 
1656 r., co było związane ze zwycięską obroną Jasnej Góry podczas szwedzkiego potopu.

Przypomnę tu, że kiedy 18 listopada 1655 r. wojska szwedzkie stanęły pod bramami klasztoru jasnogórskiego, 
na skutek powszechnej zdrady polskich dowódców wojskowych kraj znalazł się w rękach króla Karola Gustawa. 
Gdyby zdetronizował Jana Kazimierza i koronował się na króla polskiego, katolicy – zgodnie z zasadą cuius 
regio, eius religio – musieliby przejść na protestantyzm. Takie też były i szwedzkie, i niemieckie plany, bo z po-
mocą Szwedom przyszło kilkanaście tysięcy weteranów protestanckich z wojny trzydziestoletniej, osiedlonych 
w północnych Niemczech. Oprócz wodzów szwedzkich, takich jak Wittenberg czy Magnus de la Gardie, znaj-
dowali się w armii Karola Gustawa książę badeński, landgraf heski oraz wielu innych przywódców niemieckich 
protestantów. Także Karol Gustaw był po ojcu Niemcem (Zweibrücken). Również generał Burghardt Müller, 
który oblegał Jasną Górę, był rodowitym Niemcem. Wniosek jest prosty: niemieccy i szwedzcy protestanci 
liczyli głównie na to, że po podbiciu Polski uda się i w niej zaprowadzić protestantyzm, w czym mieli pomóc 
zmówieni z nimi polscy protestanci, a wśród nich najpotężniejszy hetman i wojewoda litewski Janusz Radziwiłł.

Wszystkie te plany pokrzyżowała cudowna obrona Jasnej Góry. Była wówczas niewielką twierdzą, którą 
dowodził przeor o. Augustyn Kordecki. Miał do obrony 24 armaty, a załoga składała się ze 160 zaciężnych 
piechurów, przeważnie chłopów, 70 zakonników, z których część była zaprawiona w służbie wojskowej, i 5 
rodzin szlacheckich – w sumie ok. 200 osób było zdolnych do walki. Ówczesne źródła obliczają korpus gen. 
Müllera na 9–13 tys. żołnierzy, choć później, po poniesionej klęsce, Szwedzi zaniżali liczbę swego wojska.

Wiemy, że nie pomogły sprowadzone burzące działa, szturmy na mury, podkopy… Wiadomo natomiast, 
że napaść Szwedów na jasnogórski klasztor, narodową świętość, wstrząsnęła Polakami, obudziła naród ze snu, 
dźwignęła z depresji, porwała do walki. Przykład oporu Jasnej Góry wkrótce dokonał cudu przemiany Polaków. 
Król Jan Kazimierz, pełen wdzięczności za łaskę i opiekę Najświętszej Maryi Panny, wzruszony miłością do 
ojczyzny, jaką okazywały stany niższe, chłopi i mieszczanie, zawierzył Rzeczpospolitą Matce Bożej, a zarazem 
ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Dokonał tego, jak już wspomniałem, w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 
1656 r. Tekst ślubowania ułożył prymas Andrzej Leszczyński, towarzyszący królowi na wygnaniu, wspierany 
przez nuncjusza apostolskiego ks. Piotra Vidoniego i zapewne samego papieża Aleksandra VII.

Co dla nas dzisiaj jest najważniejsze w tym akcie królewskich ślubów? Można uważać, że najważniejszy 
był program sprawiedliwości społecznej, w tym obietnica poprawy doli chłopów, zresztą tylko częściowo 
zrealizowana. Ja uważam, że najważniejszy był sam religijny fakt ustanowienia Matki Bożej Królową Narodu 
Polskiego. Odtąd bowiem każdy kolejny król polski miał być tylko regentem, czyli miał sprawować jakby 
jedynie zewnętrzne rządy, rządzić jako zastępca – w imieniu Maryi. Mam więc na myśli znaczenie prawno-
-publiczne ślubów. Znakomity prawnik Witold Sawicki w rozprawie „Regina Poloniae. Akt z 1 IV 1656 r. 
w świetle prawa ustrojowego państwa polskiego” dowodzi, że „akt Jana Kazimierza miał charakter nie tylko 
religijny, lecz ustrojowo-prawny. Była to rzeczywista elekcja Najświętszej Panny na monarchę, Kobiety-Króla. 
Aktu dokonali prawnie przedstawiciele Rzeczypospolitej: król, senat, wszystkie stany. Formalnie rzecz biorąc, 
elekcja zwyczajna miała swoje wymagania prawne, jak sejm konwokacyjny, akt wyboru na Woli warszawskiej, 
przy udziale prymasa, senatu oraz sejm koronacyjny połączony z sakrą królewską. W wyjątkowych jednak 
przypadkach i okolicznościach wybór Króla-Maryi był legalny, tym więcej, że do obowiązków króla należało 
ocalenie i obrona Rzeczypospolitej w sposób przez niego uznany za właściwy i skuteczny”. Rzecz godna uwagi 
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– żaden z kolejnych monarchów Polski, żaden prezydent ani Sejm Rzeczypospolitej nie zakwestionował, nie 
cofnął tego aktu prawnego z 1 kwietnia 1656 r. Najświętsza Panna posiada zatem rzeczywistą władzę w naszym 
państwie z wolnego wyboru króla i przedstawicielstwa narodu.

Co jednak najważniejsze, śluby królewskie Jana Kazimierza stały się podwaliną i wzorem pod kolejne, 
podobne akty, tak ważne w polskiej historii Kościoła. Po II wojnie światowej, 8 września 1946 r., zawierzył 
naród polski Matce Bożej kard. August Hlond, prymas Polski. Jego następca, kard. Stefan Wyszyński zawierzał 
kilkakrotnie naród polski Matce Bożej Jasnogórskiej. Najbardziej ważne z tych zawierzeń odbyły się w 1956 r., 
z okazji 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza oraz w 1966 r. – w ramach jubileuszu 1000-lecia chrztu Polski.

Mówił o tych zawierzeniach Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, 4 czerwca 1979 r. na 
Jasnej Górze,: „Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpreto-
wać wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, 
trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego Miejsca. Trzeba usłyszeć (…) echo całego życia Narodu 
w Sercu Jego Matki i Królowej”.

Innym razem, w styczniu 1993 r., o maryjnym doświadczeniu Polaków powiedział Jan Paweł II do biskupów 
polskich, przybyłych z wizytą ad limina: „Maryja jest Królową Polskiej Korony, jest Królową Polski. Maryja 
jest Królową polskich spraw, polskich trudów, polskich cierpień i polskich zwycięstw (…). Doświadczenia 
przeszłości uczą nas, w kim szukać oparcia, kto jest tym największym sprzymierzeńcem Kościoła i Narodu. 
To, co się nawiązało między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski a Kościołem i Narodem w Polsce, 
jest swego rodzaju przymierzem”.

Zmierzając już do końca, powiem, że w bieżącym roku przypada kilka jubileuszy: 1050-lecie chrztu Polski, 
70-lecie poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi przez kard. Augusta Hlonda, 60-lecie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Polskiego z 1956 r. oraz 50-lecie ślubów milenijnych. Do naszej ojczyzny przybędzie również 
papież Franciszek na Światowe Dni Młodzieży. Wiadomo też, że episkopat Polski zaplanował ponowienie aktu 
zawierzenia narodu polskiego Królowej Polski 3 maja na Jasnej Górze. To ważne, że obecnie, w trudnych dla 
kraju chwilach reform i zmian, wobec rosnących napięć politycznych, Kościół podejmuje akt odnowy moral-
nej narodu w duchu historycznych zawierzeń naszych przodków. W ten historyczny nurt polskiej pobożności 
maryjnej wpisuje się doskonale uchwała Senatu. Jest ona wyrazem pamięci o naszej historii, troski o los współ-
czesności, a także gestem w kierunku przyszłych pokoleń.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Samorządy północnej Wielkopolski – wojewódzki, powiatowy oraz gminny – są zainteresowane wsparciem 

i dofinansowywaniem połącznia kolejowego Piła – Berlin, które miało powstać już w minionym roku, ale wciąż 
nie może doczekać się docelowej realizacji.

Włodarze samorządów zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie wątpliwości, które powstają 
ze strony PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Przewoźnik bez podania przyczyn ograniczył zakres połączenia, 
wbrew wcześniejszemu projektowi, wyłączając niemal cały nasz subregion. W ocenie samorządów, które zo-
bowiązały się i chcą partycypować w promocji i utrzymaniu tego połącznia, skrócenie trasy to poważny błąd, 
także z powodów ekonomicznych.

Proszę Pana Ministra o interwencję i powrót do realizacji wcześniejszych zamiarów i porozumień oraz okre-
ślenie, kiedy realizowane będą plany połączenia Piła – Krzyż Wielkopolski – Gorzów Wielkopolski – Berlin. 
Niepokoi nas to, że nowe władze spółki uzasadniają skrócenie połączenia nieprawdziwym argumentem, jakoby 
samorządy województwa wielkopolskiego wycofały się z chęci partycypowania w finansowaniu. Tymczasem 
zarówno marszałek województwa, jak i prezydent Piły potwierdzają chęć współfinansowania w wynegocjo-
wanym wcześniej zakresie.

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy inwestycja w postaci budowy drogi ekspresowej S11 

wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) i zatwierdzona 
8 września 2015 r. przez Radę Ministrów, będzie realizowana zgodnie z harmonogramem.

Ponadto proszę o informacje, czy droga ekspresowa S11 realizowana będzie w standardzie drogi dwupasmo-
wej, jak do tej pory zakładano, czy w znacznie obniżonym (jako trzyjezdniowa), o czym donoszą niektóre media.

Ewentualność takiej zmiany bardzo niepokoi mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców północnej 
Wielkopolski. Według pomiarów GDDKiA obecna droga nr 11 jest już teraz obciążona kilkunastoma tysiącami 
pojazdów na dobę, o różnym, często bardzo dużym, tonażu. Ze względu na dotychczasowy wzrost natężenia 
ruchu oraz rozwój naszego kraju i regionu projektowano dwupasmową drogę ekspresową o dużej przepusto-
wości. Zmiana tej decyzji stworzy realne zagrożenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości droga nie spełni 
oczekiwań i stanie się przeszkodą w rozwoju, a wydane pieniądze nie przyniosą pożądanego rezultatu.

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zgłosiła się grupa nauczycieli z centrum kształcenia praktycznego. W powiecie łęczyckim, 

który znajduje się w moim okręgu wyborczym, funkcjonują dwie placówki CKP. Problem, z jakim zgłosili się 
nauczyciele zatrudnieni w CKP, dotyczy nierównego traktowania pod względem prawa do nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego.

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych świadczenia takie przysługują na-
uczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych. 
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli trzydzie-
stoletni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, i pracują na co najmniej 1/2 etatu.

Część centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół. Wówczas nauczyciele tam uczący 
mają prawo do tzw. kompensówek. Prawa takiego nie mają zaś nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami.

Nauczyciele zatrudnieni w centrach kształcenia praktycznego niepołączonych z innymi placówkami oświa-
towymi w sposób przypadkowy zostali pozbawieni świadczeń kompensacyjnych przysługujących nauczycie-
lom zatrudnionym w innych placówkach oświatowych. Istotny jest też fakt, że nauczyciele ci objęci są Kartą 
Nauczyciela, dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi 
kuratorium oświaty. Nie sposób wyjaśnić, czym miałby się różnić nauczyciel CKP od nauczyciela zatrudnionego 
w centrum kształcenia ustawicznego, ponieważ zajęcia praktyczne realizowane przez nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu w CKP dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników są zajęciami dydaktycznymi 
identycznymi z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w warszta-
tach szkolnych należących do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, w zasadniczych 
szkołach zawodowych i technikach. Tożsamość zajęć obejmuje nawet wykorzystywanie tych samych podstaw 
programowych i programów nauczania.

Ponadto przywołać należy przepis art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, w której placówki kształcenia 
praktycznego wymienione są razem z placówkami kształcenia ustawicznego, podczas gdy nauczyciele tych 
pierwszych zostali pominięci w nowej regulacji, uprawniającej do świadczeń kompensacyjnych. Ponadto 
w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nawet nie wspomniano o nauczycielach CKP, 
co dowodzi nierównego traktowania wspomnianej grupy zawodowej. Nauczyciele zatrudnieni w CKP do 
31 grudnia 2008 r. posiadali prawo do wcześniejszej emerytury oraz wszystkich uprawnień wynikających 
z ustawy – Karta Nauczyciela.

Reasumuję: niezrozumiałym jest fakt odebrania, w sposób irracjonalny, nauczycielom CKP prawa do otrzy-
mywanego dotychczas świadczenia.

Szanowna Pani Minister, proszę o ustosunkowanie się do obecnej sytuacji nauczycieli centrów praktycznego 
kształcenia. Czy są przewidziane zmiany dotyczące poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o nauczyciel-
skich świadczeniach kompensacyjnych i objęcia nauczycieli CPK przywilejem wspomnianego świadczenia?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, do ministra infrastruktury i budow-
nictwa Andrzeja Adamczyka oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań w sprawie rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Z dniem 1 stycznia bieżącego roku miały wejść w życie nowe mechanizmy wspierające wytwarzanie energii 

z odnawialnych źródeł. Tym samym od początku roku powinien był zacząć obowiązywać system taryf gwa-
rantowanych dla przydomowych mikroelektrowni o mocy do 10 kW. Ministerstwo Energii zapowiedziało, że 
w ustawie o OZE nastąpią „rewolucyjne zmiany” – rozumiemy przez to przepisy dedykowane prosumentom 
– a mianowicie zniesienie taryf gwarantowanych dla osób fizycznych.

Na początku 2015 r. do ustawy o OZE została zaproponowana poprawka, na mocy której zostały zbudowane 
podwaliny energetyki obywatelskiej, powstał system wsparcia mikrotwórców w postaci taryf gwarantowanych. 
Niestety, na kilka dni przed wejściem ustawy w życie odroczono wprowadzenie mechanizmów pomocowych.

Rozwój energetyki obywatelskiej wiąże się z szeregiem korzyści społecznych, gospodarczych, środowi-
skowych oraz technologicznych. Systemy dotacyjne OZE funkcjonujące w naszym kraju są często zbiurokra-
tyzowane i nieefektywne. W związku z tym poprawka prosumencka stanowi rozsądny i solidny fundament 
budowy obywatelskiego modelu energetycznego. Przepisy składające się na poprawkę prosumencką wymagałyby 
jedynie stosownych korekt legislacyjnych. Zmiany te powinny doprecyzować zasady funkcjonowania systemu 
wsparcia w taki sposób, aby stał się on pewny, obejmował wszystkich potencjalnych uczestników rynku i był 
zoptymalizowany pod względem ekonomicznym.

Dostęp do taryf gwarantowanych powinny mieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
oraz przedsiębiorcy. Prawo do skorzystania z dostępnych mechanizmów wsparcia powinny uzyskać te pod-
mioty, które w myśl obowiązujących przepisów zasadniczo nie prowadzą lub nie mogą prowadzić działalności 
z zakresu wytwarzania energii, w tym samorządy lokalne.

Wiele osób zainwestowało w OZE z myślą o wprowadzeniu w życie przepisów z dniem 1 stycznia bieżącego 
roku. Niestety, nie zostały one wdrożone. Nasz kraj nie powinien blokować rozwoju energetyki obywatelskiej.

W związku z przedstawionymi tu kwestiami proszę o podjęcie odpowiednich prac służących wprowadzeniu 
działań mających na celu rozwój OZE w naszym kraju. Są to działania ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie podatku 

na bezalkoholowe napoje słodzone.
Takie napoje są jedną z głównych przyczyn otyłości dziecięcej. Kwestia ta dotyczy napojów zawierających 

ponad 5 g cukru na 100 ml. W litrze takiego napoju może znajdować się nawet 20 kostek cukru. Środki uzy-
skane z podatku mogłyby zostać przeznaczone na zwiększenie aktywności sportowej wśród najmłodszych. Jest 
to działanie prewencyjne, które przyniesie oszczędności budżetowi państwa w przyszłości, gdyż wiele chorób 
osób dorosłych wynika właśnie z otyłości.

Według danych Instytutu Żywności i Żywienia ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
w Polsce ma nadmierną masę ciała. Szacuje się, że 64% mężczyzn w naszym kraju jest otyłych, w przypadku 
kobiet odsetek ten sięga 49%. Ważne jest także wprowadzenie odpowiednich działań edukacyjnych już od 
najmłodszych lat, tak aby wzrosła świadomość o zagrożeniach zdrowia wynikających z otyłości.

W związku z tym proszę o podjęcie odpowiednich działań, mających na celu wprowadzenie podatku na 
bezalkoholowe napoje słodzone. Te działania są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych z Bielska-Białej wyrażają zaniepokojenie wysokimi podwyżka-
mi taryf energii cieplnej, które miały miejsce w roku 2015 (ponad 6%) i w roku 2014 (ponad 9%). Lokatorzy 
zwracają uwagę na dokonanie (przy poniesieniu ogromnych kosztów) kompleksowej termorenowacji budyn-
ków. Niestety, jak sami zauważają, wielki wysiłek finansowy nie przynosi spodziewanych efektów, a mniejsze 
zużycie energii cieplnej przekłada się na wyższe taryfy. Mieszkańcy zwracają także uwagę na fakt stałego 
i bardzo wysokiego wzrostu tych elementów taryf, które dotyczą składników opłat stałych, niezależnych od 
zużycia energii cieplnej, co świadczy o tym, że koszty przedsiębiorstw ciepłowniczych nie są korygowane wraz 
ze zmniejszającą się sprzedażą, i dowodzi rozpasania monopolistów. Ponadto lokatorzy wyrażają oburzenie 
z powodu wprowadzania podwyżek w latach cechujących się niską inflacją, a nawet deflacją.

Prowadzona (przez parlamentarzystów i władze jednej ze spółdzielni mieszkaniowych) w tej sprawie 
korespondencja (z prezesem Tauron Ciepło Sp. z o.o., panią Anną Bedlą, a także prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki, panem Maciejem Bando) utwierdza mnie w przekonaniu, iż aktualnie obowiązujące prawo i za-
sady kształtowania cen przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej 
wymagają solidnej korekty. Pomimo bez wątpienia dobrej i będącej w interesie odbiorców ciepła działalności 
Urzędu Regulacji Energetyki lokalni dystrybutorzy energii (w naszym przypadku Przedsiębiorstwo Komunalne 
„Therma” Sp. z o.o.) mogą korzystać z różnych „furtek” pozwalających im podnosić ceny wbrew interesom 
odbiorców.

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Minister Energii nie uważa, że zasadne byłoby wprowadzenie kontroli nad taryfami i źródłem ich 

powstawania na każdym etapie wytwarzania i dystrybucji ciepła?
2. Czy Minister Energii nie uważa, że stosowne byłoby doprecyzowanie, taka zmiana przepisów, aby mogły 

one w jeszcze większym stopniu chronić odbiorców ciepła przed częstymi i dotkliwymi podwyżkami?

Z poważaniem 
Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznie docierającymi do mnie apelami producentów czarnych porzeczek proszę o rozważenie 

wprowadzenia, proponowanych przez plantatorów, regulacji zasad skupu tych owoców.
Polska była dotychczas największym producentem czarnych porzeczek. Niestety ze względu na brak od-

powiednich regulacji, w tym gwarancji opłacalności produkcji, w niedługim czasie może się to zmienić. Od 2 
lat cena kilograma owoców kształtuje się w okolicach 30 gr, podczas gdy koszt jego wyprodukowania wynosi 
2 zł. Oznacza to stałe straty dla wielu plantatorów, przez co zmuszeni są oni zadłużać się lub bezpowrotnie 
rezygnować z uprawy.

W obecnej niekorzystnej sytuacji brak regulacji rynku owoców wykorzystywany jest przez duże zakłady 
przetwórcze, które dyktują zaniżone ceny. Polscy producenci czarnych porzeczek potrzebują więc wsparcia, 
stabilizacji rynku owoców i to jeszcze przed zbliżającym się sezonem. Proponują oni wprowadzenie umów 
kontraktacyjnych z zakładami przetwórczymi i minimalnej ceny skupu, nie niższej od kosztu produkcji.

Mając to na uwadze, proszę o informację, czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie 
działania mające na celu polepszenie sytuacji plantatorów czarnych porzeczek, a jeśli tak, to na jakim etapie 
się one znajdują i jakich zmian mogą oczekiwać w najbliższym czasie rolnicy.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010–2020 (KSRR) przyjętą przez Radę Ministrów 

13 lipca 2010 r. oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (dalej: u.z.p.p.r.) kontrakt terytorialny (KT) jest najważniejszym narzędziem koordynacyjnym w sys-
temie realizacji tej polityki pozwalającym uzgodnić najistotniejsze działania prorozwojowe. Jest to instrument 
uzgadniania między stroną rządową i samorządową przedsięwzięć służących realizacji celów polityki regio-
nalnej zapisanych w KSRR w sytuacji, gdy korespondują one z celami rozwojowymi danego województwa. 
KT stanowi zarazem zobowiązanie stron rządowej i samorządowej do realizacji przedsięwzięć priorytetowych 
skoncentrowanych w obszarach strategicznej interwencji zgodnie z zapisami KSRR, które jednocześnie odpo-
wiadają kierunkom realizacji strategii rozwoju województwa.

Zgodnie z u.z.p.p.r. kontakt terytorialny jest umową określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które 
mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, na terenie którego są realizowane, sposób ich 
finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie w ramach krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 oraz innych źródeł krajowych, w tym budżetu państwa. Rolą KT zgodnie 
z KSRR jest koordynowanie różnych źródeł finansowania – zarówno krajowych, jak i pochodzących z UE. 
Kontrakt powinien także umożliwić koordynację wieloźródłowego finansowania i warunków dofinansowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020, w tym wysokość środków z bu-
dżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego. Kształt KT jednak odbiega od idei określonej w u.z.p.p.r., 
ponieważ uwzględnia liczne zastrzeżenia, uzależniając realizację wskazanych w nim przedsięwzięć od dostęp-
ności środków. W ten sposób staje się on de facto listem intencyjnym, który nie stanowi prawnie wiążącego 
zobowiązania stron.

W III i IV kwartale 2015 r. województwo pomorskie przekazało stronie rządowej szczegółowe opisy przedsię-
wzięć priorytetowych wskazanych w art. 6 KT, dla których zostało wskazane jako strona właściwa. Przekazanie 
tych informacji oraz ich zakres wynika wprost z zapisów KT (art. 7). Niestety od tego czasu województwo 
pomorskie nie otrzymało żadnej oficjalnej informacji zwrotnej dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych. Strona 
rządowa nie określiła również zasad realizacji przedsięwzięć wynikających z KT w programach krajowych. 
W przypadku projektów wybieranych w trybie konkursowym nie określono, w jaki sposób wpisanie przed-
sięwzięcia do KT wpłynie na jego szanse realizacyjne. Zgodnie z ideą KT opisaną w pkcie 2, a wynikającą 
z u.z.p.p.r., to właśnie w kontrakcie powinny znaleźć się ustalenia dotyczące sposobu koordynacji i realizacji 
przedsięwzięć w nim zidentyfikowanych.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Czy podpisane kontrakty terytorialne są wiążące dla stron samorządowej i rządowej? Czy przewiduje się 

renegocjacje wyżej wymienionych kontraktów?
Kiedy należy oczekiwać ostatecznego uzgodnienia parametrów przedsięwzięć priorytetowych pomiędzy 

stroną rządową i samorządową?
W jaki sposób wpisanie przedsięwzięć do KT przełoży się na szanse realizacyjne projektów w poszczególnych 

obszarach tematycznych (transportowe, środowiskowe, energetyczne, badawczo-rozwojowe, szkół wyższych, 
dziedzictwa kulturowego i kultury, zdrowia, projektów wynikających ze strategii zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych) krajowych programów operacyjnych na lata 2014–2020?

Jakie krajowe źródła finansowania zostaną uruchomione w celu realizacji przedsięwzięć wynikających z KT?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, wójt 

gminy Kobylnica (woj. pomorskie), pan Leszek Kuliński, z prośbą o rozwianie narastających obaw dotyczą-
cych zamiaru wprowadzenia zmian w nowelizowanej ustawie o OZE, zapisów powodujących utratę dostępu 
prosumentów do taryf gwarantowanych.

Gminy, które zaangażowały się w realizację programu „Prosument” i które od lat promują odnawialne źró-
dła energii, obawiają się, że atmosfera niepewności negatywnie wpłynie na decyzje mieszkańców dotyczące 
inwestycji w OZE.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy ministerstwo monitoruje realizację programu „Prosument” i posiada aktualne dane dotyczące liczby 

osób i podmiotów biorących w nim udział?
2. Czy ministerstwo i rząd planują nadal wspierać rozwój OZE wśród konsumentów energii?
3. Czy planowane są zmiany dotyczące programu „Prosument” i w jaki sposób wpłyną one na już realizo-

wane inwestycje?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-

wie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU z 2003 r., nr 164 poz. 1588) wykonuje się analizę 
wyznaczonego obszaru. Tym samym w 2003 r. przestały obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Powołując się na powyższy aspekt, chciałbym zwrócić uwagę na problem wdrożenia określo-
nych zmian w tym zakresie na podstawie trudności, jakie zrelacjonowała mi jedna z firm.

Przedsiębiorstwo (…) Sp. Jawna z siedzibą w (…) od 3 kwietnia 2009 r. występuje z wnioskiem o zmianę spo-
sobu użytkowania części obiektu biurowo-magazynowego na biurowo-magazynowo-produkcyjny. Prowadzona 
przez przedsiębiorstwo działalność związana jest z wytwarzaniem elementów systemów nawadniających dla 
sektora ogrodnictwa i rolnictwa, elementów z polietylenu i polipropylenu oraz ich montażu. Tego rodzaju pro-
dukcja nie ma zatem negatywnego przełożenia na środowisko, a zgodnie z istniejącym stanem faktycznym na 
podstawie przedłożonej dokumentacji budynku nie ma podstaw do wskazywania na zanieczyszczenia (m.in. 
brak ścieków przemysłowych) czy też ograniczanie zagospodarowania sąsiednich działek. Na podstawie decyzji 
nr 316/2011 o warunkach zabudowy wydanej przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy m.in. wskazano, 
iż planowana inwestycja nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU nr 237 z  2008 r., poz. 1657). W toku po-
nownego rozpoznania sprawy przeprowadzono powtórną analizę, w wyniku której wydano odmienną decyzję.

Jak wskazał inwestor, celem podjętych działań ma być jedynie zmiana funkcjonalności organizacyjnej po-
wierzchni wewnętrznej (zmiana ma charakter częściowy, związana jest z przeznaczeniem obiektu firmy oraz 
nie wykracza poza obrys budynku). Wynika z tego, że infrastruktura zewnętrzna nie zostanie w żaden sposób 
przekształcona. Z zamiarem ustalenia wymagań dla planowanego przekształcenia na podstawie rozporządzenia 
ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (DzU nr 164) w Wydziale Architektury i Budownictwa dla 
dzielnicy Wawer wyznaczono granicę analizowanego obszaru wokół działki objętej złożonym wnioskiem, a co 
za tym idzie, przeprowadzono analizę funkcji, jak i cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu w obrębie 
warunków na podstawie art. 61 pkty  1–5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wspomniane 
granice wyznaczono w odległości 270 m od działki zajmującej obiekty o profilu usługowo-produkcyjnym. 
Inwestor podkreślił, że planowana zmiana będzie kontynuacją funkcji na warunkach ujętych w art. 61 ust. 1m 
pkt 1–5. Wskazano także, że podjęte działania nie wpłyną w żaden sposób na zmianę charakteru obiektu, 
a przede wszystkim otoczenia. Należy podkreślić, że działka, na której planowana jest wspomniana zmiana, 
została zakupiona w 2003 r. i znajdowała się na terenie przemysłowym (tj. UT-7) zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego. Na wspomnianym obszarze prowadzono już działalność gospodarczą, a obok niej, 
tak jak wskazano wcześniej, znajdują się obiekty o charakterze budynku produkcyjnego.

Problem tkwi w interpretacji wniosku jako dotyczącego całkiem nowej inwestycji, a nie zmiany logistycz-
nej wewnętrznej, bez wpływu na otoczenie zewnętrzne. Należy wskazać, że pozwolenie na budowę obiektu 
firmy początkowo zostało wydane na podstawie rozszerzonej analizy terenu o promieniu 300 m od granicy 
analizowanych działek, co wykazało różnorodną formę zabudowy obejmującą obiekty z funkcją produkcyjną, 
tymi samymi parametrami z sąsiedniej drogi dojazdowej. W chwili obecnej, w następstwie złożonego wniosku 
o częściową zmianę charakteru inwestycji, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest determinowane wa-
runkiem m.in. bliskiego sąsiedztwa oraz tej samej drogi dojazdowej (na podstawie art. 61 u.p.z.p.).

Spór związany jest przede wszystkim z trudnościami proceduralnymi, z jakimi zmaga się powyższe przed-
siębiorstwo. Zarząd dzielnicy Wawer odmówił zgody na zmianę sposobu użytkowania, powołując się na art. 61 
ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu przestrzennym. Jednakże w tym konkretnym przypadku sprawa nie dotyczy 
nowej inwestycji na określonym planem terenie. Budynek znajduje się tam już od 2008 r. i pełni funkcję go-
spodarczą. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że ustalenie użytkownika o część produkcyjną nie zmienia 
architektury budynku ani znacząco jego funkcji przez wzgląd na istniejące już zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną, wodę i ścieki. Użytkowanie tej infrastruktury ma się kształtować na tym samym poziomie co dotychczas 
bądź w ramach limitów przyznanych przez odpowiednie jednostki.
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Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o zapoznanie się z tym konkretnym problemem, a przede wszystkim 
o zwrócenie się ku rozwiązaniom w prawie rozróżniającym regulacje dotyczące częściowej zmiany charakteru 
wewnątrz inwestycji od tych związanych z planami zagospodarowania obszaru i budowy nowego obiektu. 
Powyższa sprawa jest przykładem znaczących utrudnień dla inwestorów, którzy planują chociażby częściowe 
rozszerzenie profilu istniejącej już działalności.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbą Stowarzyszenia „Lepszy Sulejówek”, występującego w imieniu mieszkańców Sulejówka, 

którym zależy na utrwaleniu pamięci o osobach związanych z tym miastem, szczególnie tych, które odegrały 
kluczową rolę w dziejach państwa polskiego, jako senator reprezentujący również ziemię mińską, pragnę zadać 
Panu Ministrowi następujące pytania odnośnie do budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

1. Jaki jest aktualny stan zaawansowania prac związanych z programem rządowym budowy Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku?

2. Na co i w jakiej wysokości zostały dotychczas wydane środki finansowe przeznaczone na budowę muzeum?
3. Jakie są perspektywy i przewidywany termin realizacji ww. przedsięwzięcia?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senackiego w Węgrowie zgłosili się państwo W., którzy od lat borykają się z trudną sytuacją 

finansową spowodowaną w ich przekonaniu nieuczciwym działaniem osób trzecich. 
Dnia 24 października 2013 r. Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim została powiadomiona o po-

dejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. na szkodę M.Z., M.W. oraz K.Z. zamieszkałych 
w (…), przez osoby działające za spółkę (…) sp. z o.o. z siedzibą w (…), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod 
numerem (…). W dniu 29 listopada 2013 r. wszczęto dochodzenie RSD-611/13, które bardzo szybko umorzono.

W związku z tym pytam Pana Ministra o przyczyny umorzenia oraz o to, czy wobec wspomnianej firmy 
na obszarze kraju nie toczą się inne postepowania z art. 286 § 1 k.k.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o pochylenie się nad pomysłem stuprocentowej refundacji leków dla osób wyróżnionych odznaką 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Czy osoby te były brane pod uwagę w trakcie tworzenia projektu ustawy? 
Jakie koszty dla budżetu państwa niósłby taki zapis w ustawie o bezpłatnych lekach?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do wójta gminy Stoczek Mieczysława Wójcika

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mnie od mieszkańców gminy Stoczek pytam Pana 
Wójta, kiedy planowane jest wstrzymanie przyjmowania odpadów przez gminne wysypisko śmieci w Toporze. 

Z informacji, które docierają do mnie jako senatora, wynika, że wysypisko powinno być zamknięte z dniem 
31 grudnia 2014 r., a pomimo tego odpady są tam nadal dowożone. Czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce? 
Proszę również o odpowiedź na pytanie, kiedy planowana jest rekultywacja tego składowiska i jakie działania 
podjęła gmina w tym celu.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do syndyka masy upadłości Cora-Garwolin SA w upadłości likwidacyjnej Joanny 
Pelak

Szanowna Pani!
W związku z zapytaniami i prośbami o interwencję kierowanymi do mnie jako senatora ziemi garwolińskiej, 

pytam Panią Syndyk o to, na jakim etapie jest wypłata zaległych wynagrodzeń dla pracowników Cora-Garwolin 
SA oraz wydawanie świadectw pracy?  Kiedy przewiduje Pani zakończenie tych czynności likwidacyjnych?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

W związku z prośbą otrzymaną od mieszkańców Ciechocinka przedstawiającą obawy w zakresie noweliza-
cji ustawy o elektrowniach wiatrowych przekazuję niniejsze pismo celem ustosunkowania się do zgłaszanych 
wątpliwości.

Właściciele małych elektrowni wiatrowych obawiają się powstania dużych problemów finansowych w związ-
ku ze zwiększeniem podatku od całości wartości elektrowni wiatrowej, a także ze względu na konieczność 
ponoszenia wysokich kosztów przeglądu prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego z częstotliwością 
co 2 lata.

Nadto właściciele elektrowni wskazują, iż uzależnienie możliwości posadowienia elektrowni wiatrowej od 
zachowania minimum dziesięciokrotności wysokości wieży elektrowni wiatrowej w stosunku do zabudowy 
mieszkalnej może spowodować wstrzymanie budowy wiatraków oraz wstrzymanie budownictwa mieszkanio-
wego, w wielu bowiem miejscach takie rozwiązania funkcjonują.

Mieszkańcy Ciechocinka proszą o rozważenie przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do 
zakresu funkcjonowania ustawy i ewentualnego wprowadzenia przepisów przejściowych.

Zwracam uwagę również na to, iż drastyczny spadek cen tzw. zielonych certyfikatów powoduje, iż docho-
dowość tego typu przedsięwzięć jest na granicy opłacalności, a dodatkowe koszty mogą wywołać masowe 
bankructwa.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z załączonym pismem i odniesienie się 
do przedstawionych w nim zagadnień, a przede wszystkim wskazanie, czy procedowane zmiany nie spowodują 
spowolnienia tempa inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej oraz utraty możliwości pozyskania dofinanso-
wania odnawialnych źródeł energii ze środków unijnych.

Z poważaniem 
Józef Łyczak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Gmina Lelów jest położona w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego. Jako gmina 

wiejska obejmuje obszar o powierzchni 121 km2, w skład którego wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, 
Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota 
Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn i Zbyczyce. Pomimo że jest to jednostka niewielka pod względem liczby 
ludności (w 2014 r. obszar gminy zamieszkiwało 4 tysiące 965 osób, a gęstość zaludnienia w gminie wynosi 
około 40 mieszkańców na 1 km2), to jej położenie ma charakter strategiczny dla powiatu częstochowskiego.

Gmina jest położona przy skrzyżowaniu dróg krajowych wschód – zachód (Kielce – Szczekociny – Olsztyn 
– Częstochowa – Opole) i północ – południe (Włoszczowa, Koniecpol, Myszków, Katowice), z odgałęzieniem 
na Wolbrom i Kraków, co stwarza warunki znacznego rozwoju gospodarczego w zakresie obsługi uczestni-
ków ruchu tranzytowego, ale jednocześnie, w związku z brakiem środków inwestycyjnych na odpowiednią 
modernizację ciągów drogowych, powoduje znaczne zagrożenie zarówno dla użytkowników dróg, jak i dla 
mieszkańców mojego okręgu wyborczego.

Wójt gminy Lelów, pan Krzysztof Molenda, od lat zabiega o realizację inwestycji na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 i drogą gminną nr 689003S w miejscowości Staromieście (gmina 
Lelów, powiat częstochowski, województwo śląskie).

Z przedstawionych mi informacji wynika, że na wspomnianym odcinku drogi dochodzi do licznych wypad-
ków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym. W swoim wystąpieniu wójt sygnalizuje, że „istotę problemu 
stanowi brak zdecydowanych działań ze strony zarządcy drogi krajowej nr 46”, ponieważ zadanie związane 
z przebudową drogi na odcinku, gdzie znajduje się newralgiczne skrzyżowanie, nie znalazło się w wykazie 
zadań do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Obecnie inwestycja zo-
stała zgłoszona do „Planu działań na sieci drogowej” w ramach zakresu przebudowy drogi krajowej nr 46 na 
odcinku Ślęzany – Lelów (nr pozycji: 585), którego koordynatorem jest Centralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Warszawie.

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie przeznaczenia środków inwestycyjnych 
na budowę skrzyżowania, co w istotny sposób poprawiłoby bezpieczeństwo drogowe na wskazanym terenie.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego SA to polska fabryka zapałek z siedzibą w Częstochowie, 

która funkcjonuje od 1882 r. Zapałki produkowane są nieprzerwanie od momentu założenia firmy w historycz-
nym budynku i na linii produkcyjnej, którą zainstalowano około roku 1930. W 1913 r. pożar zniszczył większość 
drewnianych budynków. W związku z tą okolicznością został nakręcony jeden z pierwszych trzech filmów 
kinematografii polskiej, który posiada we własnych zasobach i udostępnia go zwiedzającym Muzeum Produkcji 
Zapałek. Film trwa około 3 minut i jest uważany za najstarszy zabytek polskiej kinematografii.

W latach 1922–1923 powstało Polskie Towarzystwo Przemysłu Zapałczanego SA. Wykupiło ono fabrykę 
zapałek w Częstochowie, co nastąpiło z inicjatywy ministra skarbu Władysława Grabskiego, który utworzył 
Polski Monopol Zapałczany. W 1925 r. częstochowska fabryka została wydzierżawiona spółce akcyjnej do celów 
eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego, będącej jej właścicielem do wybuchu II wojny światowej. 
W latach 1945–97 fabryka była zakładem państwowym, a w roku 1997 została wykupiona przez pracowników 
i jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są pracownicy. Od 2002 r. fabryka funkcjonuje jako muzeum 
techniki na postawie statutu uzgodnionego z ministerstwem kultury.

Istotnym dla sprawy faktem jest to, że fabryka została wpisana do rejestru zabytków w lutym 2010 r. 
W związku z tym wpisem nie prowadzi działalności produkcyjnej. Funkcjonując jako żywe muzeum techniki, 
posiada unikatowe w skali światowej sprawne technicznie historyczne linie produkcyjne z czasów monopolu 
zapałczanego. Jedynym przychodem są opłaty turystów indywidualnych i zorganizowanych grup zwiedzających.

Obecnie podmiot boryka się z zadłużeniem, które powstało po pożarze, jaki miał miejsce w marcu 2008 r. 
Jak poinformował mnie pan Eugeniusz Kałamarz, prezes Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego 
SA, wszystkie środki obrotowe przeznaczone zostały na uruchomienie historycznych linii i usunięcie szkód. 
Powstały zaległości, tj. nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne za okresy: od lipca 2006 r. do lipca 
2007 r. oraz od października 2007 r. do listopada 2009 r. W sumie wynoszą one:

– kwota główna 321.006,88 zł, odsetki na dzień 19 listopada 2014 r. na poziomie 254.937,00 zł;
– nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota główna 57.150,83 zł, odsetki na dzień 19 listopada 

2014 r. na poziomie 41.035,00 zł;
– nieopłacone składki na Fundusz Pracy i FGŚP, kwota główna 34.505,03 zł, odsetki na dzień 19 listopada 

2014 r. na poziomie 28.237,00 zł;
– koszty upomnienia 792 zł; koszty egzekucyjne 25.590,61 zł.
Podmiot stara się bezskutecznie o umorzenie istniejących należności, co pozwoliłoby mu na przetrwanie 

i dalsze funkcjonowanie jako placówki muzealnej o unikatowym w skali kraju charakterze.
Podczas rozmowy prezes E. Kałamarz wskazał na możliwość rozwoju jednostki w ramach działań sfinansowa-

nej przez Śląski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Częstochowy koncepcji funkcjonowania Częstochowskich 
Zakładów Przemysłu Zapałczanego SA jako „bramy” Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki ze środków unijnych 
po uregulowaniu przez ZUS sprawy oddłużenia, będącej warunkiem skorzystania z tych środków. Realizacja 
tej koncepcji zakłada uruchomienie produkcji pokazowej dla celów dydaktycznych i uruchomienie nowych 
miejsc pracy, co jest ze wszech miar pożądane.

Warunkiem ożywienia bezcennego dla historii polskiego przemysłu podmiotu jest umorzenie należności 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też zwracam się do Pani Minister o rozważenie możliwości 
umorzenia należności tego podmiotu, który nie jest firmą produkcyjną i nie dysponuje środkami finansowymi 
na sfinansowanie powstałych zaległości.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy wsi Kalinowiec (gmina Płoniawy-Bramura, powiat 

makowski, województwo mazowieckie) w sprawie pomocy w doprowadzeniu do zaniechania budowy przez 
spółkę (…) Sp. z o.o. gigantycznego składowiska odpadów na terenie zbiornika po byłej cukrowni Krasiniec.

Mieszkańcy solidnie sprzeciwiają się tego typu inwestycji, protestując nieustannie od kilku lat, niestety 
– bez powodzenia. Prywatny przedsiębiorca w porozumieniu z gminą zamierza wybudować składowisko, 
ignorując wszelkie protesty i interwencje mieszkańców, ponieważ według prawa protestujący nie są stroną 
w postępowaniu administracyjnym. Spółka jedynie poinformowała mieszkańców pisemnie o uruchomieniu 
segregowania odpadów.

Jak wynika z informacji, również starostwo, a także wojewoda, do których odwoływali się mieszkańcy wsi, 
nie udzielili im pomocy we wspomnianej sprawie. Niebywałe jest to, że pominięto i zignorowano w raporcie 
negatywne oddziaływanie na środowisko i pogorszenie warunków życia mieszkańców wokół składowiska, ze 
względu na m.in. hałas, spaliny, wibracje, zagrożenie w ruchu, a do tego robactwo i gryzonie, które będą miały 
wpływ na zdrowie mieszkańców. Nawet laik w tej dziedzinie zdaje sobie sprawę, że zanieczyszczenia pocho-
dzące ze składowisk odpadów mogą rozprzestrzeniać się na znaczne odległości, powodując zanieczyszczenia, 
a nawet skażenie podłoża gruntowego w wyniku migracji zanieczyszczeń transportowanych wraz z odciekami 
oraz poprzez osiadanie pyłów pochodzących ze składowiska transportowanych drogą powietrzną.

Istotnymi argumentami za zaniechaniem realizacji inwestycji w postaci składowiska odpadów w Kalinowcu 
są m.in. usytuowanie budynków mieszkalnych w odległości 200–250 m od miejsca składowiska, przyleganie 
pól uprawnych bezpośrednio do zbiornika, w którym będą gromadzone odpady, oraz fakt, że w odległości 1 km 
znajduje się ujęcie wody pitnej dla sporej części mieszkańców wsi.

Zwracam się zatem z prośbą o zbadanie zgodności z prawem oraz legalności i zasadności decyzji, jaka została 
wydana w sprawie wspomnianej inwestycji.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję przedstawiciele środowiska osób dotkniętych chorobami reu-

matycznymi reprezentującego osoby starsze, ale również osoby młode i rodziców chorych przewlekle dzieci.
Do schorzeń reumatycznych zaliczane są te choroby, w których dochodzi do zniszczenia i zwyrodnienia 

stawów oraz tkanek układu ruchu na skutek przewlekłych procesów zapalnych w tych strukturach. Leczenie 
tych chorób ma na celu zapobieganie uszkodzeniom stawów i kontrolowanie tych uszkodzeń, zapobieganie 
utracie funkcji stawów, ustąpienie lub zmniejszenie bólu, dążenie do uzyskania całkowitej remisji choroby, 
a w efekcie powstrzymania inwalidztwa i poprawę komfortu życia chorego.

Od ponad 10 lat chorzy reumatycznie mają dostęp do nowoczesnego leczenia biologicznego, które ma potwier-
dzoną skuteczność w hamowaniu postępów choroby i zdecydowanie poprawia komfort życia oraz możliwość 
aktywności chorych, w tym aktywności zawodowej. W Polsce leczenie to jest realizowane wyłącznie w postaci 
programów lekowych. Systematyczne upowszechnienie nowych leków tego typu, wygasanie ochrony patentowej 
dla kolejnych leków i w efekcie pojawianie się na rynku leków biopodobnych skutkuje systematycznym obniża-
niem kosztów tej terapii. Powinno to prowadzić do udostępnienia coraz szerszej grupie chorych leczenia tymi 
lekami. Tymczasem zmiany w zapisach programu wydają się zmierzać w przeciwną stronę. Leczenie limitują 
wyśrubowane kryteria udziału w programach pozwalające na udział w terapii wyłącznie bardzo ograniczonej 
grupie chorych z ciężką postacią choroby. Programy zawierają również wiele zapisów o wyłączaniu chorych 
z programu, włącznie z zapisami wskazującymi na konieczność zaprzestania leczenia po upływie określonego 
czasu nawet w przypadku skuteczności terapii.

Sytuacja chorych reumatologicznie jest bardzo trudna, a odsetek chorych leczonych tymi nowoczesnymi 
terapiami praktycznie nie zmienia się od lat, plasując Polskę w niechlubnym ogonie państw europejskich. 
Obowiązujące programy lekowe nie odzwierciedlają opartych na aktualnej wiedzy medycznej rekomendacji 
Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej (EULAR) m.in. w zakresie utrzymywania ciągłości leczenia w przypad-
ku jego skuteczności. Dodatkowo prowadzenie tych terapii w ramach programów lekowych skutkuje w części 
ośrodków zbędnymi, acz kosztownymi hospitalizacjami. Pacjenci niepotrzebujący leczenia szpitalnego są 
regularnie przyjmowani w szpitalu jedynie w celu wydania im dawek leków zaprojektowanych do samodziel-
nego podawania w warunkach domowych. Taki stan rzeczy powoduje, że choroba postępuje, a szanse na lepsze 
wyniki leczenia się zmniejszają.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania.
1. Kiedy Minister Zdrowia podejmie decyzję o przeniesieniu leków przeznaczonych do lecznictwa otwartego 

(podawanych podskórnie, stosowanych w przewlekłych chorobach reumatycznych) z listy leków dostępnych 
w ramach programu lekowego do grupy leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę?

2. Jakie jest uzasadnienie dla utrzymywania w programie lekowym dla reumatoidalnego zapalenia stawów 
zapisu dotyczącego przerywania skutecznej terapii po 18 miesiącach?

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow



103
14. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Kierując się dotychczasowym doświadczeniem, uważam, że w obecnym stanie prawnym parlamentarzyści, na 

których ciąży obowiązek dbania o interesy swoich wyborców, nie posiadają wystarczających narzędzi, które umoż-
liwiałyby im pełne realizowanie tego obowiązku.

Przykładem może być sprawa, kiedy to urzędującemu prezydentowi miasta zarzuca się niegospodarność prowa-
dzącą do znacznych strat w budżecie miasta. Mieszkańcy miasta dostarczyli parlamentarzyście informacje z tym 
związane uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa w stopniu wystarczającym do złożenia zawiadomie-
nia w prokuraturze. W odpowiedzi na swoje zawiadomienie parlamentarzysta otrzymał postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania. Złożył zażalenie, jednakże zażalenie to nie zostało przyjęte – w uzasadnieniu odmowy 
jego przyjęcia prokurator wskazał, że zostało ono złożone przez osobę nieuprawnioną. Parlamentarzysta złożył do 
właściwego sądu zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia. Zażalenie to nie zostało jednak przyjęte, 
utrzymana została w mocy decyzja prokuratora. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że w tej sprawie jedynym podmio-
tem, który jest uprawniony do występowania w charakterze pokrzywdzonego, jest prezydent miasta.

Prowadzi to do absurdalnej sytuacji, w której jedyną osobą mającą możliwość żądania ścigania przestępstwa jest 
prezydent miasta, który być może tego przestępstwa się dopuścił. Co więcej, nie można wykluczyć przypadków, 
w których organy uprawnione do występowania w charakterze bezpośrednio pokrzywdzonego nie mają w tym 
interesu, albowiem naraża to na odpowiedzialność karną osoby sprawujące funkcje kierownicze w tych organach.

Jedynym powodem braku podjęcia działań przez organy ścigania jest to, że parlamentarzysta nie jest bezpośrednio 
osobą poszkodowaną, a co za tym idzie, nie ma legitymacji procesowej. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że 
parlamentarzysta działa w tym przypadku w interesie publicznym, realizując swoje obowiązki, tj. dbając o interesy 
mieszkańców swojego okręgu wyborczego.

Zwracam nadto uwagę, że, jak wynika z mojego doświadczenia popartego licznymi spotkaniami z mieszkańca-ńca-ca-
mi okręgu wyborczego, mieszkańcy zamiast złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wielokrotnie wolą 
podzielić się posiadaną wiedzą z senatorem lub posłem z własnego okręgu wyborczego. Obierając taką ścieżkę 
działania, kierują się oczywiście różnymi powodami, do których należy m.in. chęć zachowania anonimowości 
w obawie przed ewentualnymi konsekwencjami w życiu zawodowym lub towarzyskim czy też poczucie, że skoro 
parlamentarzysta został wybrany do ich reprezentowania, to właśnie on będzie mógł rzetelnie i kompleksowo zająć 
się zgłoszoną sprawą.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie prac nad zmianami w obowiązującym obecnie statusie 
parlamentarzysty, w następstwie których wyraźnie zostanie wskazane, jakie działania w sprawach zgłoszonych 
przez mieszkańców okręgu wyborczego może on podejmować, w tym zagwarantowanie parlamentarzystom prawa 
do występowania na prawach pokrzywdzonego w sprawach dotyczących wykorzystania środków publicznych na 
terenie gmin składających się na okręg wyborczy parlamentarzysty.

Mając świadomość potencjalnych trudności związanych z szerokim rozumieniem naruszeń w wykorzystaniu 
środków publicznych, proponuję w pierwszej kolejności wprowadzenie zmian tylko i wyłącznie w odniesieniu do 
naruszeń związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez samorządy, które posiadają dużo większą au-
tonomię w tym zakresie aniżeli organy administracji rządowej. Chodzi o przyznanie posłom i senatorom uprawnień 
procesowych w konkretnych sytuacjach, tj. w tych, w których osoba mająca prawo reprezentować pokrzywdzoną 
gminę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może być jednocześnie osobą odpowiedzialną za nieprawidłowe wyko-
rzystanie środków, nie będąc tym samym zainteresowaną prowadzeniem postępowania.

Uważam, że proponowane zmiany, mające de facto niezwykle ograniczony zakres, nie utrudniałyby prowadzenia 
postępowań, w tym nie prowadziłyby do wydłużenia czasu ich trwania, a bez wątpienia pełniłyby dodatkową funkcję 
prewencyjną, przyczyniając się do skuteczniejszej kontroli wydatkowania środków publicznych oraz wykrywalności 
przestępstw popełnianych ze szkodą dla wspólnoty samorządowej. 

Proszę o rozpatrzeniem propozycji zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Z poważaniem 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie przedsiębiorcy z prośbą o interwencję w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, 

która nakazała zakładom mięsnym wycofać z produkcji golonkę peklowaną. Wielkopolscy przedsiębiorcy są 
zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, gdyż na terenie Wielkopolski jest to przysmak, który od pokoleń gości na 
naszych stołach.

Według wytycznych dyrektywy nie można do golonki w surowej postaci dodawać niczego poza solą ku-
chenną. Tymczasem nie da się jej peklować bez użycia odpowiednich środków, m.in. azotanów i azotynów. Na 
to właśnie Unia Europejska się nie zgadza. Tym bardziej to absurdalne, że te środki są stosowane choćby przy 
produkcji wędlin. Przy zachowaniu odpowiednich proporcji nie mają żadnego wpływu na ludzkie zdrowie.

Wędliny, mięsa przygotowane według tradycyjnych receptur mają znakomity smak i przede wszystkim są 
zdrowe, dlatego są tak doceniane za granicami naszego kraju. Nie możemy pozwolić, aby nasze polskie produkty 
po raz kolejny zostały wycofane z rynku.

Panie Ministrze, czy dostrzega Pan wskazany tu problem?
W jaki sposób ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem? Czy zostaną wycofane ze sprzedaży pozostałe 

produkty, w których stosuje się sól z dodatkami?
Uważam, że konieczne jest zniesienie nakazu wycofania golonki peklowanej ze sprzedaży.

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów chorych na 

zapalenie wątroby typu C – zakażonych wirusem HCV. Wg danych statystycznych liczba takich osób w Polsce 
wynosi ponad 230 tysięcy, jednakże jedynie co siódma z nich jest świadoma zakażenia. Główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest zbyt późne diagnozowanie choroby. W ubiegłym roku dzięki działaniom organizacji 
pacjenckich, pomocy ekspertów oraz dobrej współpracy z Ministerstwem Zdrowia pacjenci uzyskali dostęp do 
innowacyjnego leczenia zgodnego z wytycznymi międzynarodowych towarzystw. Problemem, który obecnie 
wymaga zmian, jest dostępność pacjentów do diagnostyki WZW typu C.

Co prawda badania umożliwiające wykrycie zarażenia WZW typu C są finansowane przez NFZ, jednak do-
piero na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Niestety, do poradni specjalistycznych trafiają chorzy 
z zaawansowanym procesem chorobowym. Problemem w zapewnianiu odpowiedniej diagnozy są w dalszym 
ciągu długie kolejki pacjentów oczekujących na pierwszą wizytę u specjalisty. Z informacji przekazanych przez 
organizacje pacjenckie wynika, że obecnie pacjenci podczas zapisów na badanie są informowani o bardzo 
odległych terminach, np. w 2018 r.

Brak systemowego podejścia do rozwiązania problemu może sprawić, że w przeciągu najbliższych dekad 
system ochrony zdrowia zmuszony będzie zmierzyć się z koniecznością leczenia kilkudziesięciu tysięcy cho-
rych z poważnymi powikłaniami WZW typu C, takimi jak marskość i rak wątrobowokomórkowy. Można temu 
zapobiec, jeżeli już dziś wdroży się odpowiednie programy prewencyjne. Obecnie w Polsce brak jest jakichkol-
wiek systemowych rozwiązań mających na celu opanowanie zakażeń HCV i dorównujących swoim zasięgiem 
działaniom podejmowanym w celu zapobiegania zakażeniom HBV i HIV.

W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Ilu pacjentów obecnie czeka w kolejce do diagnostyki WZW typu C oraz jaki jest czas oczekiwania na 

badania?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa podjęcie działań na rzecz poprawy diagnostyki WZW typu C? Jeśli 

tak, to w jaki sposób?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje nawiązać współpracę z samorządami, które obecnie prowadzą pro-

gramy zdrowotne ukierunkowane na badania diagnostyczne WZW typu C?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Romańczuka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura wpłynęło zapytanie dotyczące udzielania przez telefon informacji o za-

padłych orzeczeniach.
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż większość sądów w Polsce udziela telefonicznie informacji 

o treści wydanego wyroku lub postanowienia; oczywiście po uprzednim odebraniu danych osobowych strony lub 
uczestnika postępowania albo sygnatury akt. Jednakże Sąd Rejonowy w Białymstoku odmawia telefonicznego 
udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści wydanego orzeczenia.

Dlatego na podstawie art. 15 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 49 Regulaminu 
Senatu zwracam się do Pana Ministra z prośbą o poinformowanie mnie, jaka jest podstawa prawna odmowy 
udzielenia przez kierownika sekretariatu wydziału lub innej upoważnionej przez niego osoby informacji o treści 
orzeczenia wydanego w sprawie rozpoznawanej w wydziale.

Z poważaniem 
Tadeusz Romańczuk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz do ministra finansów Pawła 
Szałamachy

Szanowni Państwo Ministrowie!
Jednym z aspektów pracy oświaty jest szkolnictwo specjalne. W ostatnim czasie wprowadzono liczne 

nowe wymogi odnośnie do kształcenia osób niepełnosprawnych, m.in. od stycznia tego roku obowiązują nowe 
regulacje nakładające na samorządy prowadzące szkoły nowe obowiązki w zakresie organizacji kształcenia 
specjalnego, w tym obowiązek zatrudniania wykwalifikowanej kadry. Przykładowo zgodnie z § 7 rozporzą-
dzenia ministra edukacji narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (DzU z 2015 r., poz. 1113) w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami inte-
gracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach 
integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej 
w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orze-
czeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Wobec tego rozliczanie subwencji z uwzględnieniem kształcenia 
specjalnego winno być usprawnione.

W obecnym systemie rozliczeniowym zgłoszenia uczniów do systemu informacji oświatowej (SIO), w tym 
zgłoszenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dokonuje się na dzień 30 września każdego roku. 
Jednak coraz częściej zdarza się wzrost liczby uczniów wymagających kształcenia specjalnego w trakcie roku 
szkolnego, a z pewnością już po 30 września. Brakuje zatem instrumentów prawnych do bieżącego uaktual-
nienia informacji o liczbie uczniów objętych kształceniem specjalnym, aby możliwe było uzyskanie subwencji 
na kształcenie takich uczniów.

W konsekwencji obecnego rozwiązania systemowego ostateczna kwota subwencji dla jednostki samorządu 
terytorialnego bazuje w zasadzie na danych zebranych w SIO na dzień 30 września danego roku, bez możli-
wości dostosowania wysokości tej subwencji, względnie jej uzupełnienia, do faktycznej, rzeczywistej liczby 
uczniów objętych kształceniem specjalnym w danym roku szkolnym. Co do zasady zaś subwencja ta powinna 
podążać za uczniem.

Niestety dzieje się tak, że w powiatach różnych województw, m.in. województwa śląskiego, po przeprowadzo-
nych kontrolach przez organy kontroli skarbowej jednostki te zostały zobligowane do zwrotu subwencji wskutek 
powstałych wątpliwości co do rozliczenia subwencji pozyskanej na uczniów faktycznie objętych realizowanym 
kształceniem specjalnym. W 2014 r. wydano 261 decyzji zobowiązujących poszczególne jednostki samorządu 
do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe na kwotę 90,3 miliona zł. 
Dodatkowo wydanych zostało 26 decyzji zobowiązujących do zwrotu nadmiernie pobranej wyrównawczej 
subwencji ogólnej dla gmin za lata 2011–2013 na kwotę 1,9 miliona zł. Najwięcej kwot zwrotu przypadło 
w ubiegłym roku na powiaty dolnośląskie. Do końca 2013 r. organy kontroli skarbowej zakończyły weryfikację 
w 33 jednostkach samorządowych województwa śląskiego. Nieprawidłowości znajdowano w każdym z nich, 
w większości problem wynika z kształcenia specjalnego. Łączna kwota wezwań do zapłaty za różne okresy 
opiewa na ponad 48 milionów zł (powiat tarnogórski, wodzisławski, miasto Świętochłowice, liczne gminy).

Wydaje się, że usprawnienie systemu aktualizowania danych wyeliminowałoby część sytuacji rodzących 
problemy. Skala działań uznawanych przez organy kontroli skarbowej za błędy samorządów wskazuje na 
istotny problem i potęguje potrzebę zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości. Stan ten szkodzi najbardziej 
uczniom, gdyż budżety samorządów i tak nie wystarczają już do sprawnego realizowania zadań oświatowych.

Wprowadzenie zmian w zakresie kształcenia specjalnego powinno dawać możliwość aktualizowania danych 
w SIO co najmniej raz na kwartał w celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego możliwości uzy-
skania subwencji na uczniów objętych nauczaniem w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę. Wobec tego 
w pierwszej kolejności uwagi wymagają przepisy art. 50 oraz 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej (DzU z 2015 r., poz. 45). Z art. 112 tejże ustawy wynika, iż dane w bazach oświatowych są 
aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września 
w latach 2013–2016. Tymczasem dane posiadane przez jednostkę samorządu terytorialnego na dzień 30 września 
pozostają danymi o charakterze orientacyjnym. Skutkuje to albo niedopłatą subwencji – i to zdarza się bardzo 
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często – albo koniecznością zwrotu subwencji wynikającą wielokroć z niemożności bieżącego korygowania 
danych w systemie informacji oświatowej w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym.

Obecny system rozliczenia subwencji, w szczególności zakres tzw. metryczki oświatowej dla jednostki sa-
morządu terytorialnego także wymagałyby uwagi. W metryczce brakuje szczegółowej informacji dotyczącej 
rozliczenia subwencji z uwzględnieniem poszczególnych wag stosowanych do określonych rodzajów niepełno-
sprawności, co niejednokrotnie uniemożliwia pełną weryfikację. Nadto być może szczególnej uwagi wymaga 
analiza obecnego systemu orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego.

A zatem w całym systemie finansowania oświaty publicznej brakuje mechanizmów aktualizowania danych 
wykorzystywanych do naliczania subwencji. Niepełnosprawności lub dysfunkcje ucznia ujawniają się często 
w trakcie roku, ale wówczas jednostka samorządu terytorialnego wielokrotnie nie może uzyskać subwencji 
na takiego ucznia, mimo że prowadzi kosztowne i obwarowane wymogami kształcenie specjalne i faktycznie 
realizuje zadanie oświatowe. Co do zasady zaś istotą subwencji oświatowej jest wspieranie samorządu w reali-
zacji zadań w zakresie oświaty, więc system w tym zakresie powinien być spójny i zapewniać otrzymywanie 
subwencji stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizowania kształcenia specjalnego w trakcie 
roku. Tymczasem w sytuacji, gdy system nie zapewnia dostosowania wysokości subwencji do rzeczywistego 
zapotrzebowania w okresie realizacji kształcenia, istota subwencji zanika i państwo w rzeczywistości nie fi-
nansuje zadań oświatowych.

Dochodzi zatem do niespełnienia dyspozycji wskazanej w art. 5a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2575 t.j.), który stanowi, że środki niezbędne na realizację zadań 
oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są 
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W istocie bowiem samorządom nie gwarantuje się odpo-
wiednich środków, w szczególności kwot, które winny przysługiwać na organizację kształcenia specjalnego, 
które kosztuje najwięcej.

Wnoszę zatem o potraktowanie sprawy jako pilnej, ważnej dla funkcjonowania systemu oświaty i racjona-
lizacji wydatków.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Co jakiś czas zdesperowani mieszkańcy gminy Mierzęcice w województwie śląskim organizują protest, blokując 

drogę krajową DK78. Domagają się oni: 1) przeniesienia ruchu ciężarowego z ulic Wolności i 21 Stycznia (leżących 
wzdłuż DK78) na drogę S1, która według zapewnień inwestorów miała stanowić obwodnicę dla Mierzęcic; 2) re-ęcic; 2) re-cic; 2) re-
zygnacji z planów budowy drogi do Cargo z węzła w Mierzęcicach; 3) uwzględnienia w planach na najbliższe lata 
budowy obwodnicy Mierzęcic.

Wyjaśniam, że przez ulice Mierzęcic codziennie przetacza się, z prędkością 300/h, lawina samochodów, w tym 
głównie przeładowanych tirów z niebezpiecznymi ładunkami. W konsekwencji stale czuć smród spalin, normy hałasu 
przekroczone są w dzień o kilka, a nocą o kilkanaście decybeli, a ponadto drgania dewastują budynki.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest GDDKiA – zarządca drogi krajowej DK78 i drogi ekspresowej S1 na od-
cinku Podwarpie – Lotnisko. Dlatego na barkach GDDKiA leży przeorganizowanie ruchu ciężarowego na tej drodze.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach planuje wybudować, kosztem 50 milionów zł, drogę o długości 3,5 km 
z węzła w Mierzęcicach do terminala Cargo przy lotnisku. Plany końcowe ujawniono radnym i mieszkańcom rok 
temu. To, co zobaczyli, to nie szansa dla gminy i jej mieszkańców, ale raczej zagłada. Mieszkańcy oprotestowali 
raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo 
z drogą krajową S1”. Uwagi dotyczą m.in. istniejącej infrastruktury, z której będzie korzystać planowana droga. 
Przykłady: droga S1, jednojezdniowa, dwupasmowa, kolizyjna na odcinku Podwarpie – Lotnisko, z zabudowanymi 
viatollami, masowo omijana przez samochody ciężarowe w celu uniknięcia opłat; skrzyżowanie na DK78 w centrum 
gminy, prowadzące do wiaduktu i planowanej drogi z dwoma rondami, ciasne, niebezpieczne, będące miejscem 
częstych i niebezpiecznych kolizji, obok którego znajdują się przystanki autobusowe, z których korzystają uczniowie 
z pobliskiej szkoły; wiadukt nad S1, bez ścieżki dla pieszych ani dla rowerów. Mieszkańcy sołectwa Mierzęcice II 
mogą się dostać do centrum gminy (szkoła, kościół, sklepy, lekarz) tylko samochodem. Po wybudowaniu nowej 
drogi musieliby jeszcze pokonywać dwa ronda.

Jak tu uwierzyć w zapewnienia inwestora, że planowana droga odciąży DK78, bo przejmie ruch do Cargo? Jest 
oczywiste, że tiry jadące od Zawiercia nie skręcą do Podwarpia bez wyraźnego znaku nakazu w Siewierzu. Podobnie 
będzie z ruchem z innych kierunków. Tiry wjadą na DK78, by uniknąć opłat. Tak dzieje się już od kilku lat i nikt 
z zarządców nie chce tego zauważyć.

Inwestor stwierdził, w uzupełnieniu do raportu dla regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, że potwierdza 
opinię mieszkańców, lecz to nie jego problem, bo za taki stan rzeczy odpowiada zarządca dróg DK78 oraz S1, czyli 
GDDKiA. Wyraził opinię, że ruch między tymi drogami jest źle zorganizowany.

Ograniczenie uciążliwości dla osób mieszkających przy DK78 można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowied-
nich ograniczeń, jak znaki zakazu, nakazu oraz ograniczenia prędkości i tonażu, oraz modernizację drogi krajowej 
DK78. Na drodze S1 zarządca powinien znieść obowiązek opłat za korzystanie z odcinka drogi Podwarpie – Lotnisko.

Gmina postulowała inną lokalizację drogi do Cargo, krótszą i tańszą. Nie wzięto jej pod uwagę. Zarówno lotni-
sko, jak i terminal Cargo leżą na terenie gminy Ożarowice i tam też spływają podatki, a tereny gminy przyciągają 
inwestorów. Mieszkańcy Ożarowic mają z tego zyski. Gminę Mierzęcice planuje się w bezmyślny sposób podzielić 
drogami i skierować tu cały ruch ciężarowy, nie zważając na to, jaki los gotuje się jej mieszkańcom.

Panie Ministrze, uprzejmie proszę o zainteresowanie się przedstawioną tu sprawą. Cieszy rozwój lotniska, a także 
budowa Cargo, ale rozwój musi być zrównoważony i nie może prowadzić do rozkwitu jednej miejscowości kosztem 
degradacji i upadku sąsiedniej.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

1 stycznia 2016 r. miały wejść w życie nowe mechanizmy wspierające wytwarzanie energii z odnawialnych 
źródeł energii, tzw. OZE. Oznacza to, że powinien zacząć obowiązywać system taryf gwarantowanych dla 
przydomowych mikroelektrowni o mocy do 10 kW. Nastąpiło jednak przesunięcie terminu wejścia w życie 
nowych regulacji na dzień 1 lipca 2016 r.

Ministerstwo Energii zapowiada, że w ustawie o OZE należy się spodziewać zmian dedykowanych pro-
sumentom, które miałyby polegać na zniesieniu taryf gwarantowanych dla osób fizycznych. W swoim stano-
wisku Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego podkreśla, że poprawka prosumencka stanowi fundament 
budowy obywatelskiego modelu energetycznego. Wymaga ona jedynie stosownych korekt legislacyjnych, 
które doprecyzowałyby zasady funkcjonowania systemu wsparcia w taki sposób, aby stał się on przejrzysty, 
obejmował wszystkich potencjalnych uczestników rynku (np. samorządy) i był zoptymalizowany pod wzglę-
dem ekonomicznym. Samorządowcy postulują także uregulowanie systemu taryf gwarantowanych w sposób 
spójny i kompleksowy w nowo dodanych, dotyczących wyłącznie tego systemu wsparcia przepisach ustawy 
o OZE. Pozwoliłoby to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz jasno określiłoby zasady rozliczeń pomię-
dzy mikrowytwórcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Stałe ceny powinny przysługiwać za całość energii 
wprowadzonej do sieci. W takiej postaci system taryf gwarantowanych został wdrożony w wielu krajach, w tym 
w państwach członkowskich UE.

Zdaniem strony społecznej wysokości stawek taryf gwarantowanych powinny być obliczane na podstawie 
faktycznego kosztu wytwarzania energii w danej mikroinstalacji i powinny pokrywać ten koszt tak, żeby 
oferta mikro-OZE nie była dostępna wyłącznie dla zamożnych. Zapewniłoby to gwarancję zwrotu kosztów 
poniesionej inwestycji w okresie trwania wsparcia, jednocześnie wykluczając możliwość osiągnięcia przez 
danego prosumenta nieuzasadnionych przychodów. Dostęp do taryf gwarantowanych powinny mieć osoby 
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy. Prawo do skorzystania z dostępnych 
mechanizmów wsparcia powinny uzyskać te podmioty, które w myśl obowiązujących regulacji zasadniczo nie 
prowadzą lub nie mogą prowadzić działalności w zakresie wytwarzania energii (m.in. samorządy, budynki 
publiczne, np. szkoły publiczne).

Zmodyfikowane w sposób przedstawiony przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przepisy po-
winny objąć wszystkich obywateli, w tym mikrowytwórców, którzy wprowadzili po raz pierwszy energię do 
sieci w pierwszym półroczu 2016 r. (co jest zgodne z zapowiedziami wnioskodawców grudniowej nowelizacji 
ustawy o OZE), oraz wejść w życie w najbliższym możliwym terminie, a więc najpóźniej z początkiem lipca 
br. Według zapowiedzi Ministerstwo Energii rozważa radykalną nowelizację przepisów w sposób, który byłby 
niekorzystny dla potencjalnych mikrowytwórców. Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie 
się do przedstawionego w tym oświadczeniu stanowiska lubuskich samorządowców oraz o odpowiedź na pytanie, 
jakie zmiany planuje reprezentowany przez Pana Ministra resort w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się pracownicy Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim zaniepokojeni projektem reformy instytucjonalnej na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Projekt ten zakłada utworzenie Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii składającej się z trzech inspekcji podległych Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i w części Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W opinii pracowników Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego pomysł ten 
budzi wiele kontrowersji. W ich ocenie dotychczasowy podział obowiązków ministra zdrowia (MZ) i ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi był i jest gwarantem równowagi w zakresie bezpieczeństwa żywności, zaś planowane 
zmiany spowodują obniżenie poziomu ochrony zdrowia i życia wszystkich konsumentów. Pragnę podkreślić, że 
w Unii Europejskiej prawodawstwo żywnościowe stanowi całkowicie osobną dziedzinę prawa, niemającą nic 
wspólnego ze wspólnotową polityką rolną. Jednym z fundamentów prawnych w kwestii żywności jest rozpo-
rządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Szanowny Panie Ministrze, realizacja zadań, jakie do tej pory były powierzane Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, została doceniona przez Komisję Europejską i jej ekspertów merytorycznych. Jest to dowód na to, 
że instytucja ta spełnia swoją misję z należytym profesjonalizmem, a także jest dobrym gwarantem bezpieczeń-ń-
stwa żywnościowego naszych obywateli. Dysponuje ona siecią akredytowanych specjalistów z zakresu zdrowia 
publicznego, m.in. wykwalifikowaną kadrą chemików, technologów żywności i toksykologii w laboratoriach. 
Przyjęcie nowej koncepcji zagraża podporządkowaniem interesów konsumentów interesom lobby rolniczego. 
Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana Ministra resort dysponuje danymi jakościowymi i ilościowymi wskazującymi 
skutki planowanych zmian w zakresie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane dotyczące utraty pracy wśród pracowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w wyniku planowanej reformy?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planami wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt, dotyczących m.in. potencjalnego 

zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zdecydowałem się zwrócić do Szanownego Pana Ministra o rozpatrzenie 
argumentów podnoszonych publicznie przez przedstawicieli hodowców.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż hodowla zwierząt stanowi prężną gałąź naszej gospodarki. 
Fermy prowadzone przez całe rodziny dają aktualnie zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom osób, jednocześnie 
wpisując się w naszą lokalną wieloletnią tradycję. Hodowcy przez lata funkcjonowania na rynkach europejskich 
i światowych zyskali markę rzetelnych partnerów handlowych, gwarantujących jednocześnie profesjonalne 
przestrzeganie zasad dobrych praktyk hodowlanych.

Gdy weźmiemy pod uwagę branże gospodarcze, które funkcjonują w swoistej ekonomicznej symbiozie 
z branżą hodowców, okaże się, że mamy do czynienia z potężna sferą na naszym krajowym rynku pracy. Co 
niewiarygodnie istotne, gospodarstwa hodowlane bardzo często występują na zdegradowanych i zagrożonych 
potężnym bezrobociem terenach wiejskich, gdzie procesy wykluczenia społecznego obserwowane są od wielu 
lat. Dla wielu osób stanowiących kadry tych zakładów praca w branży hodowlanej jest jedyną możliwością od-
nalezienia się na rynku pracy i stanowi jedyne źródło dochodu, a – co za tym idzie – utrzymania całych rodzin.

Miejsca funkcjonowania dużych prężnych ferm to często doskonałe przykłady dowodzące możliwości roz-
woju regionów dzięki aktywności branży hodowlanej. Rozwój ten obserwowany jest na wielu płaszczyznach, 
począwszy od ekonomii, przez sferę socjalną, a skończywszy na wpajaniu dobrych praktyk ekologicznych.

Niebagatelny pozostaje fakt wielomilionowych inwestycji, które hodowcy poczynili, aby usprawnić działal-
ność hodowli. Inwestycje te, które mocno obciążały hodowców, sprawiły jednocześnie, iż polskie gospodarstwa 
na przestrzeni lat stały się jednymi z najlepiej prosperujących na rynku światowym.

Wczuwając się w obawy werbalizowane przez środowisko hodowców, muszę podzielić ich zaniepokojenie 
próbą wprowadzenia zmian, które w niezamierzony sposób mogą uderzyć w wielu zwykłych pracujących w tej 
branży obywateli. Rodzi to mnóstwo możliwych zagrożeń, z największym z nich – zagrożeniem całkowitego 
wykluczenia społecznego.

Wprowadzenie zakazu w moim mniemaniu nie wpłynie na podnoszoną w dyskusji przez środowiska eko-
logów poprawę sytuacji zwierząt, a jedynie przesunie hodowlę do innych krajów, takich jak chociażby Rosja 
czy Chiny. Niestety proponowane zmiany mogą bezpośrednio uderzyć w ekonomiczną kondycję naszego kraju.

Zarzuty przedstawiane w stosunku do grup hodowlanych, a poruszające kwestie niedbałości o dobrostan zwie-
rząt, są w moim mniemaniu często bezpodstawne, a motywowane jedynie bezwarunkową ideologią. Hodowcy 
dbają o specjalistyczne szkolenia hodowców, które mają zapewnić profesjonalne warunki hodowli zwierząt.

Mając na uwadze wszystkie podnoszone przeze mnie aspekty ewentualnego wprowadzenia zmian w ustawie, 
proszę o wnikliwe przeanalizowanie możliwych niekorzystnych skutków wprowadzenia tych zmian i uwzględ-
nienie stanowiska naszych polskich hodowców.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z przeprowadzeniem likwidacji etatów dyżurnych, która została wdrożona w gminie Ziębice 

jeszcze w poprzedniej kadencji, zostałem poproszony o interwencję, której celem ma być przywrócenie funk-
cjonowania etatów dyżurnych w Komendzie Policji w Ziębicach.

Jako senator reprezentujący m.in. powiat ząbkowicki, wcześniej zaś radny powiatowy, od kilku lat obser-
wowałem nieustający proces marginalizowania naszego regionu, który toczy się w wielu sferach naszego życia 
społecznego. Proces ten dotknął również sfery bezpieczeństwa.

Mimo wielu protestów, zarówno samorządowców, jak i mieszkańców gminy Ziębice, przeprowadzony 
został proces likwidacji etatów dyżurnych. W opinii mieszkańców bezpośrednio uderzyło to w ich poczucie 
bezpieczeństwa.

Służba w Policji, aby była efektywna, powinna opierać się na wyspecjalizowanych kadrach. Jednym z filarów 
tych kadr byli funkcjonariusze służący na etatach dyżurnych. Zmiany przeprowadzone w Policji w naszym 
regionie za rządów PO–PSL spotkały się ze zdecydowanym protestem, w przypadku gminy Ziębice zwłaszcza 
protestem samorządowców, w tym radnych powiatowych, którzy doskonale wyczuwają potrzeby społeczne. 
Swemu niezadowoleniu dali oni wyraz, gromadząc ponad 1 tysiąc podpisów pod petycją przeciwko likwidacji 
dyżurek.

W ubiegłym roku podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi nasz program wyborczy spotkał się 
ze zdecydowaną aprobatą ze strony społeczeństwa. Jednym z jego punktów było przywracanie obywatelom 
poczucia bezpieczeństwa. Sądzę, że jednym z jego elementów winno być przywrócenie wyspecjalizowanych 
etatów dyżurnych także w gminie Ziębice.

Panie Ministrze, w związku z tymi argumentami, działając w trybie przepisów art. 20 ust. 1 w związku 
z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 2011 r. nr. 7 poz. 29 
ze zm.), zwracam się z prośbą o rozważenie przywrócenia w Komendzie Policji w Ziębicach etatów dyżurnych.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W związku z narastającymi atakami terrorystycznymi w Europie, a także napiętą sytuacją międzynarodo-
wą, zwracam się z pytaniem, czy rząd rozważa ograniczenie liczby uczestników Światowych Dni Młodzieży 
z uwagi na wymogi ich bezpieczeństwa.

Za polską granicą wschodnią, na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie trwa wojna. W Europie miały miejsce 
w ostatnim czasie zamachy terrorystyczne, w których zginęli niewinni ludzie, ostatnio w Paryżu i Brukseli. 
Służby spodziewały się tych ataków, ale zapobiec im nie były w stanie. W tym kontekście pojawia się pytanie, 
czy możliwe będzie skuteczne powstrzymanie podobnych ataków na terenie Polski, gdzie w jednym miejscu 
planowana jest obecność setek tysięcy, a może milionów ludzi, ludzi młodych wyznających i głoszących zupełnie 
inne ideały niż terroryści z Brukseli i Państwa Islamskiego.

Należy mieć świadomość, że poważne zagrożenie może wywołać nie tylko użycie broni czy środków wybu-
chowych, ale nawet samo celowe wywołanie paniki czy rozpylenie środków chemicznych. Młodzież ta będzie 
podróżować po całej Polsce, więc zagrożenie obejmuje większą liczbę miast i będzie trwało dłużej.

Z tych powodów zasadne wydaje się pytanie o ograniczenie liczby uczestników światowego spotkania mło-
dzieży np. do grup duszpasterskich. Są to grupy, które łatwiej można zweryfikować. Pozostali mogą uczestni-
czyć w tym wydarzeniu za pośrednictwem mediów, pozostając w swoich domach. Przyjmowanie wszystkich, 
którzy zgłoszą chęć przyjazdu do Polski, utrudni możliwości skutecznej kontroli i przeciwdziałania wystąpieniu 
ryzykownych zjawisk.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Władze miasta Kalisza poprosiły mnie o interwencję w bulwersującej sprawie nielegalnego składowania 
niebezpiecznych odpadów. Pokrótce pozwolę sobie nakreślić problem.

Na jednym z osiedli w Kaliszu zostały w sposób nielegalny zgromadzone odpady niebezpieczne. Według 
szacunków Inspekcji Ochrony Środowiska łącznie stanowią one około 3 tysięcy Mg. Wobec sprawcy zagroże-
nia, właściciela firmy zbierającej odpady, który nie dostosował się do decyzji prezydenta Kalisza o usunięciu 
odpadów, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, a także zgłoszono sprawę do Prokuratury Rejonowej 
w Kaliszu. W lipcu ubiegłego roku prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko sprawcy nielegalnego nagromadzenia odpadów. Sąd Rejonowy w Kaliszu wydał wy-
rok 2 lat więzienia w zawieszeniu na 6 lat, 10 tysięcy zł grzywny na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zakaz prowadzenia działalności w zakresie gospodarki 
odpadami przez 10 lat.

Sąd wydał sprawiedliwy wyrok, ale władzom Kalisza pozostał poważny problem, nagromadzone odpady 
niebezpieczne nadal stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz zagrożenie pożarowe 
i wybuchowe. Istnieje poważne niebezpieczeństwo rozszczelnienia pojemników zawierających odpady niebez-
pieczne i wystąpienia niekontrolowanej emisji substancji niebezpiecznych. Bezpośrednie zagrożenie szkodą 
w środowisku zostało zgłoszone już w listopadzie 2014 r., jednak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Poznaniu odmówiła wszczęcia postępowania.

We wrześniu 2015 r. nastąpił wyciek substancji z magazynu poprzez otwory w murze ceglanym. Pobrana 
do badań ciecz ma silny odczyn kwaśny i zawiera jony metali.

Kolejny raz prezydent Kalisza zgłosił Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu bezpośrednie 
zagrożenie szkodą w środowisku w styczniu 2016 r., ale ponownie spotkał się z odmową wszczęcia postępo-
wania. Na tę decyzję prezydent złożył zażalenie do generalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie, 
uzasadniając to tym, że w 2007 r. Sejm, przyjmując ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 
scedował sprawy bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku (w tym podjęcie działań zapobiegawczych 
i naprawczych) na ponadlokalny organ w postaci wojewody. Po zmianie ustawy w poprzedniej kadencji Sejmu 
powołano specjalistyczny organ – regionalną dyrekcję ochrony środowiska – wyposażając go także w odpo-
wiednie narzędzia finansowe, aby skutecznie chronić środowisko w sytuacjach groźnych oraz nadzwyczajnych.

Mogłoby się wydawać, że problem, z jakim boryka się samorząd Kalisza, powinien zostać rozwiązany właśnie 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Niestety, jako główny powód odmowy wszczęcia 
postępowania dyrekcja przytacza argument, że usunięcie odpadów powinien przeprowadzić prezydent Kalisza 
w postępowaniu egzekucyjnym. Z informacji, które uzyskałem od władz samorządowych miasta Kalisza, 
wynika, że nie jest możliwe wyegzekwowanie usunięcia niebezpiecznych odpadów od sprawcy nielegalnego 
ich nagromadzenia. Jeżeli zatem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu nie zmieni wcześniej 
podjętych decyzji, za usunięcie odpadów zapłacą wszyscy mieszkańcy Kalisza. Koszt takiej operacji, szacowany 
przez specjalistów, to kilka milionów złotych.

Wnoszę więc o wnikliwą analizę zaistniałej sytuacji i pomoc władzom samorządowym miasta Kalisza 
w rozwiązaniu tego poważnego problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Wojtyła 
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